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HOTĂRÂRE 
Privind  modificarea anexei nr.2 „Taxe speciale” din HCL nr.8 din 17 iulie 2008 

 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 Având în vedere referatul doamnei Pozsar Silvia ,inspector taxe şi impozite prin care 
propune stabilirea tarifuluide bază lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor 
locative, aflate în proprietatea privată a Statului Român ori a comunei Peciu Nou, 
 În considerarea prevederilor HG nr.310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei 
(lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, 
locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor 
naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome 
 In  temeiul  dispozitiilor   art.  36  (4 )  litera  „c  „   si  art.  45  (2) litera “c” din  Legea  nr.  215 
/ 2001 republicată privind  administratia  publica  locala  , 
 Adoptam   prezenta   
 

H O T A R A R E  : 
 

 Art.1  -  Cu data adoptării prezentei hotărâri, se  modifică  punctul 23 din anexa nr.  2 „Taxe 
speciale” a HCL nr.8/17 iulie 2008, referitor la chiria pentru terenul  proprietate privată a  Statului 
Român ori al comunei Peciu Nou, după cum urmează:                                                
  Localitatea Peciu Nou - Rangul IV 

-   Zona A - 0,022 lei/mp./lună 
  -   Zona B - 0,021 lei/mp./lună 
   Localităţile Diniaş şi Sînmartinu-Sîrbesc-Rangul V 

-   Zona A  - 0,021 lei/mp./lună 
Art.2 –. Tariful modificat conform art.1, se aplică începând cu data de 1 februarie   2009. 
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire, se încredinţează compartimentele contabilitate şi taxe-

impozite, din cadrul Primăriei comunei Peciu-Nou.           
Art.4- Prezenta hotarare ,  se  comunica  : 

- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou , prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate – taxe-impozite din  cadrul  Primariei  Peciu-Nou , 
- Primarului comunei Peciu-Nou, 
- Instituţiei Prefectului     judetului  Timis-Contencios-Administrativ  . 
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Hotărârea a fost adoptată cu  12   voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13; 


