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H O T A R A R E 
 

NR. 222 DIN  29 OCTOMBRIE 2009  
 

privind aprobarea vânzării la licitaţie publică deschisă cu strigare şi stabilirea preţului 
de pornire al licitaţiei privind  un număr de 8 parcele pentru edificarea locuinţelor,  cu 
nr. cadastral  A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17 din  CF 3485-3492 PECIU NOU, situate în 

intravilanul extins al localităţii  
 
 Consilul local al comunei Peciu Nou , 

 Analizând referatul întocmit de d-nul  Ioan Fărcălău , primarul comunei Peciu Nou ,prin  
care propune  vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenurilor proprietatea privata a 
comunei Peciu Nou, cu numere cadastrale A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17, 

 Având în vedere  valoarea terenului estimată la 7,54 euro/mp. fără TVA, conform 
Rapoartului de evaluare întocmit de expert evaluator Urlea Gh.Dan înregistrat la Primăria 
Peciu Nou  sub nr.8639 din 19.10.2009. 

 În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), c), alin. (5) lit.b), art.45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1), (2) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,  

Adoptam prezenta 
 

H O T A R A R E : 
 
 Art.1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenurilor proprietate 
privata a comunei Peciu Nou , cu numerele cadastrale A 1203/1/82/10, A 1203/1/82/11, A 
1203/1/82/12, A 1203/1/82/13, A 1203/1/82/14. A 1203/1/82/15, A 
1203/1/82/16,A1203/1/82/17 înscrise în CF3485-3492 PECIU NOU, situate în intravilanul 
extins al localităţii . 

  
 Art.2   Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei în valoare de 7,54  euro/mp. fără 

T.V.A., echivalentul a 32,48 lei/mp., în vederea vânzării terenurilor menţionate mai sus . 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, domnul Fărcălău Ioan; 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  : 

• Primarului comunei Peciu Nou  
• Cetăţenilor comunei ,prin afisare 
• Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş; 
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PRIMARIA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL PECIU-NOU 
JUD. TIMIS 
NR. 8643/19.10.2009 
 
 
                                              
 

REFERAT  
 
 
 

 Subsemnatul  Ioan Fărcălău ,primarul comunei ,având în vedere faptul că  în luna 

august a fost aprobată întocmirea unui nou raportul  de evaluare a celor  opt  parcele rămase 

neadjudecate în urma organizării licitatiei publice deschise . 

 Ţinând cont de faptul că  au fost începute lucrările la reţeaua de apă potabilă, 

asfaltarea drumurilor din comuna Peciu Nou ,necesitatea finalizării lucrărilor la  căminului 

cultural din localitatea Peciu Nou , reparaţia căminului cultural din localitatea Diniaş şi 

situaţia financiară în care ne aflăm ,propun aprobarea preţului de pornire a licitaţiei ,în 

vederea vânzării a celor opt parcele situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou 

,conform raportului de evaluare întocmit . 

 

 

PRIMAR  
IOAN FĂRCĂLĂU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


