
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 H O T A R A R E 
NR. 239 DIN 26.11.2009 

privind revocarea HCL 81/2006 şi 226/2009  
 

Consiliul Local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
Având în vedere  cererea d-nei  Sandu Elena- contabil şef la S.C. 

„Consumcoop Imperial Peciu Nou”, cu privire la modificarea contractului de închiriere 
nr. 5947/26.10.2006 şi la aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 2878 mp. 
evidenţiaţ în CF 323 Sînmartinu Sîrbesc cu nr. cadsastral 285-286, 

Văzând că  prin HCL 81 din 19 mai 2006, consiliul local a aprobat închirierea 
terenului aferent construcţiei „Complex comercial cu magazin universal şi bufet cu 
grup sanitar” situat în localitatea Sînmartinu Sîrbesc la nr. 280/B  de la data 
dobândirii construcţiei şi nu de la data  adoptării hotărârii,  ceea ce a determinat 
refuzul societăţii de a  semna contractul de închiriere şi implicit de a plăti  chiria, 

  În temeiul prevederilor art.36 şi art ‚ 45 din Legea nr. 215 /2001-republicată 
privind administraţia publică locală, 

Adoptăm prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

ART.1-Se aprobă revocarea hotărârilor emise de consiliul local cu nr. 81 din 
19 mai 2006 şi HCL nr. 226 din 29 octombrie 2009. 

ART.2 – Se aprobă închirierea suprafeţei de 2878 mp. teren proprietate 
privată a comunei Peciu Nou, aferentă construcţiei cu nr. 280/B din Sînmartinu 
Sîrbesc, proprietatea SC „Consumcoop Imperial Peciu Nou, pe o perioadă de 5 
(cinci) ani, de la data de 1 iulie 2008 până la data de 30 iunie 2013 . 

ART.3 –La cererea reprezentanţilor legali ai SC „Consumcoop Imperial „Peciu 
Nou privind cumpărarea terenului,  se aprobă întocmirea raportului de evaluare, în 
vederea stabilirii preţului de vânzare al terenului în suprafaţă  de 2878 mp., evidenţiat 
în CF 323 Sînmartinu Sîrbesc, cu nr. cadastral 285-286. 

ART.4-Prezenta hotărâre se comunică :  
- Reprezentantului S.C. „ConsumcoopImperial” din Peciu Nou , 
-Compartimentelor buget-finanţe şi evidenţă patrimoniudin cadrul primăriei 

Peciu Nou; 
 - Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş. 
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