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H O T A R A R E 
PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRA CTULUI DE 

PRESTARI SERVICII „INTOCMIREA PLANULUI PARCELAR SI DEZMEMBRARE A 
TERENULUI AFERENT  CLADIRILOR CU NR. 71 , 72 SI 73 DIN LOCALITATEA 

PECIU-NOU   
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul intocmit de domnul  viceprimar Farcalau Ioan  cu 
privire la dezmembrarea terenului evidentiat  aferent cladirilor cu nr. 71,72 si 73 din 
intravilanul localittii Peciu-Nou- teren proprietatea Statului Roman, in vederea 
concesionarii pentru constructii de locuinte 

In conformitate cu prevederile art. 9 aliniat (1) litera „d” , art. 13 litera ‚c’ si art. 51 
aliniat (1) din OUG 60/25.04.2001 privind achizitiile publice si a normelor metodologice 
de aplicare –aprobate prin HGR 461/2001-modificata cu HGR 874/29.07.2003, 
 In temeiul prevederilor art. 38 aliniat (1) si (2) litera „d”, art. 127, art.128 si art. 46 
aliniat (1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 , 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E:  
 
 

 Art. 1  – Se stabileste procedura selectiei de oferte pentru efectuarea lucrarii de 
dezmembrare a terenului aferent cladirilor cu nr. 71,72 si 73 din intravilanul localitatii 
peciu-Nou, teren proprietatea Statului Roman, in vederea concesionarii pentru 
constructia de locuinte.  
 Art.2  – Pentru atribuirea contractului specificat la articolul 1, se constituie 
Comisia de selectie cu urmatoarea componenta: 
 - LUCHIN IGNIA  primar   -presedinte 
 - FARCALAU IOAN  viceprimar   -secretar  
 - ROTARU ELENA  referent superior -membru 
 - POZSAR SILVIA    referent superior -membru 
 - TUNSU ADRIANA-SIMONA referent superior -membru 
 Art. 3  – Prezenta hotarare, se comunica: 

- cetatenilor comunei Peciu-Nou,prin afisare, 
- membrilor comisiei de evaluare 
- Prefecturii judetului Timis Contencios-administrativ. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
VANCU MIHAELA   

 
 
 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 
Data : 18 februarie 2005           Secretar 
Nr. 21                            Viorica-Lidia Miatov 



 
 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 

 Subsemnatul FARCALAU IOAN viceprimarul comunei Peciu-Nou, avand 

in vedere solicitarile din partea ctatenilor  cu privire la concesionarea terenurilor  

pentru edificarea locuintelor particulare,propun sa aprobati dezmembrarea 

suprafetei dee teren afrenta constructiilor situate in Peciu-Nou la nr. 71,72 si 73 

din Peciu-Nou. 

Arat ca aceste constructii  sunt inchiriate cu destinatia „sediu administrativ 

si birouri” asociatiilor agricole „Ogorul” si „17 Decembrie 1989” ,precum si firmei 

S.C BIOPLANT” SRL , care in nenumarate randuri si-au manifestat dorinta de a 

renunta la suprafta ded teren ce excede curtea aferenta cladiirilor, motivand ca 

nu le este necesara gradina, intrucat nu o folosesc.  

Pentrru acecasta, consider ca terenul respectiv poate fi dezmembrat si 

utilizxat pentru constructia dede locuinte, stiut fiind ca cererea pentru acecasta 

este foarte mare in comuna noastra. 
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