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H O T A R A R E 
NR.234 DIN 26.11.2009 

 
Privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3070 

PECIU-NOU nr. cadastral A 11203/1/11 atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului CONIA MARIAN 

  
 
 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedere cererea depusă de domnul CONIA MARIAN domiciliat în 
localitatea PECIU-NOU nr. 678,  prin care solicită prelungirea termenului de închiriere 
pentru terenul dobândit în vederea edificării unei case de locuit, 
 Ţinând cont că prin planul de urbanism zonal întocmit în localitatea PECIU-NOU 
au fost dezmembrate locuri de casă cu o întindere mai mare decât cea prevăzută prin 
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat  tinerilor, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, 
 În baza  prevederilor  Legii locuinţei nr. 114/1996 , a normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare aprobate cu HG 1275/2000,precum şi a art. 30 din OUG 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de 
locuinţă, aprobată prin Legea nr. 310/2007 , 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art.45 alin.(1) şi (2) din legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 
 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1 – Se prelungeşte contractul de închiriere încheiat între Primăria Peciu-Nou 
şi domnul CONIA MARIAN  pentru suprafaţa de 691 mp.teren evidenţiat în CF 3070    
PECIU-NOU cu nr. cadastral A 1203/1/11 de la data de 01.11.2008 pînă la data de 
01.11.2013. 
 Art.2 – Prezenta hotărâre, se comunică : 

- domnului CONIA MARIAN, 
- Doamnei Pozsar Silvia-referent  superior la Primăria Peciu-

Nou,responsabil cu evidenţa bunurilor mobile şi imobile administrate de Consiliul 
local Peciu-Nou. 

- Oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş, 
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, Direcţia Contencios-asministrativ  şi 

controlul legalităţii actelor. 
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