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H O T A R A R E 
NR. 220 DIN 29.10.2009 

 
Privind aprobarea preţului de pornire în vederea  vânzarii la licitaţiepublică  

deschisă cu strigare, a  terenului cu nr.cadastral Hb 1289   înscris în CF 20285 
în suprafaţă de 8100 mp. şi a terenului neproductiv cu nr. cdastral NGL 1297 

înscris în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp.  din localitatea Peciu Nou 
 
 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
 Având în vedere HCL 186/20.08.2009 prin care s-a aprobat vânzarea  prin  
licitaţie publică deschisă cu strigare  a  terenului  Hb 1289  înscris în CF 20285 în 
suprafaţă de 8100 mp. şi a terenului neproductiv NGL 1297 înscris în CF 20289 în 
suprafaţă de 13100 mp. din localitatea Peciu Nou,  în vederea înfiinţării unor amenajări 
piscicole, 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 18/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind fondul funciar, 
 Ţinând cont de raportul   de evaluare înregistrat la Primăria Peciu-Nou sub   nr. 
8641/11.08.2009 întocmit de expert evaluator Urlea GH. Dan ,anexat prezentei, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art.45 din Legea  
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 

 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 – Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în valoare de 2,57 euro/mp fără 
T.V.A.,echivalentul a 11,07 lei/mp. în vederea vânzării terenului Hb 1298 înscris în 
CF 400657 peciu Nou şi NGL 1297 înscris în CF400793 Peciu Nou ,în suprafaţă totală 
de 22.200 mp  

Art.2 – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan cu 
semnarea contractului de vânzare-cumpărare ce se va încheia în formă autentică la 
notarul public, după achitarea preţului  stabilit în urma adjudecării. 
 Art.3 Prezenta  hotarare , se  comunica  :  

-cetăţenilor prin afişare ; 
      - primarului comunei Peciu-Nou, Ioan Fărcălău; 
      -doamnei Pozsar Silvia inspector taxe şi impozite din cadrul primăriei, 
responsabil cu evidenţa bunurilor mobile şi imobile administrate de Consiliul 
Local; 
     -Instituţiei Prefectului  judetul  Timis  ,  contencios-administrativ. 
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