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HOTĂRÂRE  
NR.248 DIN 17 decembrie 2009 

Privind  aprobarea  tarifului de închiriere al terenului proprietate privată a Statului 
Român ori a comunei Peciu Nou aferent construcţiilor 

  
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Avand  in  vedere  referatul întocmit de doamna Berecici Iasmina ,consilier juridic 
al Consiliului Local prin care propune aprobarea tarifului de închiriere al terenului 
proprietatea privată a Statului Român ori a comunei Peciu Nou , 
 In  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare,  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 In  temeiul  prevederilor  art.  36  aliniat (4)  litera  “c’      si   art.45  litera “c” din 
Legea  nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala  republicată, adoptăm 
prezenta 

H O T A R A R E: 
 

 Art.1 -  Pentru anul fiscal 2010, se aprobă ca   tariful de închiriere al terenului 
proprietate privată a Statului Român ori a comunei Peciu Nou, să se păstreze la acelaşi 
nivel stability pentru anul 2009 cu hotărârea nr. 2/29.01.2009.  
 Art. 2  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

- Compartimentelor  contabilitate  si  impozite  -  taxe  din  Primaria  
Peciu-Nou, 

- cetatenilor  comunei prin  afisare, 
- Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi 

controlul legalităţii actelor. 
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Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” 0 voturi „Abţinere” şi  0 voturi „Contra” 
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REFERAT  

 
 
 
 

  Subsemnata Berecici Iasmina ,consilier al Consiliului Local Peciu Nou 

,ţinând cont de faptul că este necesar a se acorda aceleaşi drepturi tuturor cetăţenilor 

comunei şi a nu  se favoriza o parte dintre aceştia,prin acordarea de beneficii ,  

Având în vedere faptul că între tariful de concesionare al terenului 

proprietatea privată a Comunei Peciu Nou şi tariful de închiriere al terenului 

proprietatea privată a comunei Peciu Nou este o diferenţă de aproximativ 10 ori mai 

mare ,consider că este necesar ca tariful de închieiere al terenului să fie la acelaşi 

nivel cu tariful de concesionare .  

 Având în vedere cele expuse vă rog să dispuneţi. 

 

 

 

Consilier Juridic  

Berecici Iasmina 


