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JUDETUL TIMIS 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

H O T A R A R E 
PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRA CTULUI DE PRESTARI 

SERVICII „EXTINDEREA SI MODIFICAREA PLANULUI URBANI STIC GENERAL IN 
LOCALITATEA PECIU-NOU 

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere numeroasele solicitari din partea cetatenilor, a firmelor de constructii si 
agentilor economici cu diverse activitati, privind concesionarea sau cumpararea terenurilor pe 
raza localitatii Peeeciu-Nou , in vederea construirii de locuinte sau constructii economice, 
 Tinand cont ca terenul disponibil este insuficient unei bune dezvoltari urbanistice si 
economice a localitatii, fapt ce impune extinderea perimetrului construibil , 
 In conformitate cu prevederile art. 9 aliniat (1) litera „d” , art. 13 litera ‚c’ si art. 51 aliniat 
(1) din OUG 60/25.04.2001 privind achizitiile publice si a normelor metodologice de aplicare –
aprobate prin HGR 461/2001-modificata cu HGR 874/29.07.2003, 
 In temeiul prevederilor art. 38 aliniat (1) si (2) litera „d”, art. 127, art.128 si art. 46 aliniat 
(1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 , 
 Adoptam prezenta  
 
 
 

H O T A R A R E:  
 
 
 

 Art. 1  – Se stabileste procedura selectiei de oferte pentru efectuarea lucrarii de extindere 
si modificare a Planului Urbanistic General in localitatea Peciu-Nou,prin cuprinderea tuturor 
trenurilor limitrofe actualului intravilan. 
 Art.2  – Pentru atribuirea contractului specificat la articolul 1, se constituie Comisia de 
selectie cu urmatoarea componenta: 
 - LUCHIN IGNIA  primar   -presedinte 
 - MIATOV VIORICA-LIDIA secretar   -secretar  
 - FARCALAU IOAN  viceprimar  -membru 
 - POZSAR TIBERIU    referent superior -membru 
 - ROTARU ELENA  referent superior -membru 
 Art. 3  – Prezenta hotarare, se comunica: 

- cetatenilor comunei Peciu-Nou,prin afisare, 
- membrilor comisiei de evaluare 
- Prefecturii judetului Timis Contencios-administrativ. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
VANCU MIHAELA   

 
 
 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 

Data : 18 februarie 2005           Secretar 

Nr. 6                            Viorica-Lidia Miatov 



 
 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 

 Subsemnatul FARCALAU IOAN viceprimarul comunei Peciu-Nou, in 
calitate de presedinte al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/ 2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 
propun sa se  adopte o hotarare cu privire la   organizarea selectiei de oferte in 
vederea  executarii lucrarii tehnice de dezmembrare a locurilor de casa , avand 
in vedere ca  prin hotararea consiliului local nr. 38/30.09.2004 s-a aprobat lista 
de prioritati pentru un numar de 25 de solicitanti,din care cu aceasi hotarare au 
beneficiat de cate un loc pentru casa un numar de 13 cetateni. 
 
 Arat ca in momentul actual, la Primaria Peciu-Nou sunt inregistrate un 
numar de 50 de cereri, ramanand astfel de atribuit 37 de locuri de casa. 
 
 De asemenea, arat ca la nivelul Primariei inregistram zilnic numeroase 
cereri din partea cetatenilor precum si a agentilor economici sau firmelor de 
constructii, prin care ne sunt solicitate terenuri in vederea construirii de locuinte si 
constructii economice. Intrucat nu dispunem in momentul de fata de suficient 
teren pentru a satisface aceste cerinte, propun sa aprobati modificarea planului 
urbanistic general al localitatii Peciu-Nou, astfel incat sa cream posibilitatea celor 
care doresc sa concesioneze terenuri , sau sa le cumpere, de a le dobandi, si 
implicit de a asigura fonduri banesti necesare finalizarii proiectelor incepute : 
extinderea retelei de  alimentare cu apa in localitatea Peciu-Nou , construirea 
Caminului cultural si un nou etaj la Liceul Teoretic din Peciu-Nou, asigurarea 
utilitatilor in cartierele nou formate ca urmare a vanzarii si atribuirii locurilor de 
casa, precum si pentru initierea unor noi proiecte.  
 
 
 
 
 10 februarie 2005      Semnatura 

 
  


