
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR. 51 DIN 29 APRILIE 2010 

 
 Privind aprobarea preţului de vânzare al  terenului înscris în CF 400851 –C1   Peciu-Nou  

 
Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

 Având în vedere HCL 11/18.02.2010 şi HCL 36/25.03.2010  prin care s-a aprobat 
întocmirea raportului de evaluare al  terenului înscris în CF 400882 –C1   Peciu-Nou în vederea 
vânzării către beneficiara contractului de închiriere şi a terenului atribuit în baza Legii 15 / 2003 
pentru construirea unei locuinţe-d-na Tasits Angelica , 
 Luând în considerare cererea  nr. 3770/22.04.2010 prin care d-na Tasits Angelica solicită 
să cumpere trenul la preţul stabilit prin raportul de evaluare,  
 Ţinând cont de rapoartele  de evaluare  întocmite de expert evaluator Urlea GH. Dan, 
anexate prezentei, 
 În conformitate cu   prevederile Legii nr. 18/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind fondul funciar, 

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  vânzarea al  terenului înscris în CF 400851 –C1   Peciu-Nou în 
suprafaţă de 943 mp la preţul 27972  Ron,  la cererea beneficiarei contractului de închiriere şi a  
terenului atribuit în baza Legii 15 / 2003, pentru construirea unei case de locuit, d-na Tasits 
Angelica. 

Art.2 – Preţul stabilit conform art.1, se va achita în 6 rate lunare la care se va calcula 
dobânda de referinţă practicată de Banca naţională a României. 

Art.3 – 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 
 Art. 4  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Compartimentelor  contabilitate  si  impozite  -  taxe  din  Primaria  Peciu-Nou, 
• D-nei TASITS ANGELICA  , 
•  Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul 

legalităţii actelor. 
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