
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea unui număr de 12 locuri de casă în localitatea Peciu Nou 

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu Nou judeŃul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de d-ra viceprimar Vancu Mihaela, referitor la 
necesitatea valorificării unor terenuri  proprietatea privată a comunei Peciu-Nou 
propunând ca aceste terenuri să se concesioneze la licitaŃie publică în vederea  construirii 
locuinŃelor, 
 łinând cont de prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991-privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii – republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.36 şi 45 din legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, 
 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1 – Se aprobă concesionarea prin  licitaŃie publică deschisă cu strigare , a unui 
număr de 12 locuri de casă situate în localitatea Peciu Nou, evidenŃiate în anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 –Se aprobă caietul de sarcini,conform anexei nr.2 .  
 Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredinŃează primarul comunei, 
domnul Fărcălău Ioan. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
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Anexa nr. 1 la HCL 66/30.10.2008 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Elemente de identificare a parcelei SuprafaŃa-mp. 
 

  1 A 8/  3 1000 
  2 A 8/  4   995 
  3 A.8/15   868 
  4 A 8/23   797 
  5 A 1203/1/1   994 
  6 A 1203/1/2   994 
  7 A 1203/1/3   994   
  8 A 1203/1/4   994 
  9 A 1203/1/5   994 
10 A 1203/1/6   994 
11 A 1203/1/7   983  
12 A 1203/1/8   979 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexaa nr. 2 la HCL 66/30.10.2008 
 

 
                                               CAIET DE SARCINI   
 
          Privind concesionre  prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui număr de 12 
locuri de casă  proprietate privata a comunei Peciu-Nou , identificate cu nr. 
cadastral:A.8/3, A 8/4, A 8/15, A 8/23, A 1203/1/1 ,/2,/3,/4,/5,/6,/7,/8.  
 

Obiectul concesionării :   
 

           Terenurile care urmeaza a fi concesionate, se afla situate in intravilanul extins al 
localităŃii Peciu-Nou .                   
             Constructiile ce se vor ridica au destinatia de locuinte. 
 
              Motivatia concesionării: 
 
               Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun 
concesionaria  unor bunuri- terenuri, sunt urmatoarele: 

- prevederile art.36 lit.,,b “ din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala ; 

- prevederile art. 125 din Legea 215/2001 “ Consiliile locale si consiliile 
judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. 
Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean,in 
conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie 
publica, organizata in baza legii.” 

 
RedevenŃa: 
 

      Valoarea redevenŃei  de la care va porni licitatia este de 0,3 lei/ mp/an , aşa cum 
este stabilit de Consiliul local Peciu Nou, prin hotărârea nr. 54/26 aprilie 2007; 

 
              1.  Garantia de participare  la licitatie este de 10  %  din valoarea anuală a 
redevenŃei calculată pentru  terenul ce face obiectul concesionării. 
              2. Garantia se restituie persoanelor care nu au adjudecat un teren in urma 
licitatiei.  
              3.Contractul de concesiune se va întocmi şi semna de către cele două părŃi,în  
termen de 10  zile de la data semnarii procesului verbal de licitatie. 
In situatia in care, concedentul nu se prezinta pentru semnarea contractului de concesiune 
la sediul Primăriei în acest termen,  garantia se pierde iar contractul un va mai putea fi 
încheiat la o dată ulterioară. 
              4.Pasul la licitatie va fi de 10 % din valoarea redevenŃei pe un an, calculată la 
preŃul de   pornire a licitatiei.   



                    
 
      Conditii de mediu: 
 
                Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 
legale in domeniul protectiei mediului. 
 
             Caracteristicile investitiei: 
 

- investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de 
urbanism; 

- arhitectura va fi in concordanta cu ambientul arhitectural zonal; 
- amplasarea in teren ca si accesele vor fi proiectate astfel incat sa se asigure 

circulatia in zona , conform proiectelor din P.U.G.; 
- prin solutii adoptate, se va partido protectia cladirilor invecinate precum si 

protectia mediului; 
- regimul de inaltime si de tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu 

proiectul realizat in acest sens. 
 
         Obligatia partidor: 
 
      Concedentul are urmatoarele obligatii: 
- sa predea concesionarului bunul adjudecat,  pe baza unui contract de 

concesiune; 
-  concedentul are obligatia de a nu tulbura pe concesionar in exercitiul 

drepturilor rezultate din contractul de concesiune; 
- de asemenea , concedentul garanteaza pe concesioner ca bunul concesionat nu 

face obiectul nici unui litigiu; 
- concedentul nu raspunde de viciile aparente; 
 

Concesionarul are urmatoarele obligatii: 
- sa realizeze lucrarile de investitie corespunzatoare proiectului aprobat si 

avizelor legale; 
- concesionarul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea 

legislatiei in vigoare cu privire la P.S.I.,protectia mediului si persoanelor; 
- concesionarul are obligatia sa realizeze obiectivul in scopul caruia s-a 

concesionat terenul; 
-  achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local; 
- concesionarul  se obliga sa semneze contractul de concesiune, in termen de 10  

zile de la data semnarii procesului verbal de licitatie ; 
- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la 

incheierea  contractului de concesionare si cele care decurg dupa incheierea 
acestui  contract.   

             -     participantii la licitatie vor prezenta certificatul fiscal fara datorii; 
- concesionarul se obliga sa scoata din circuitul agricol terenul dobandit prin                                                           

licitatie . 



    
 
   Dispozitii finale 

          
- drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesiune 
- realizarea constructiei se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, 

aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente; 
- concesionarul se obligă să înceapă executarea construcŃiei în termen de cel 

mult un an, sub sancŃiunea retragerii dreptului de concesionare în cazul în care 
un se încadrează în acest termen. 

- obtinerea tuturor avizelor tehnice  definitive pentru realizarea constructiei 
privesc pe concesionar; 

- toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente, 
obtinerea acordului de la detinatorii acestora il privesc pe concesionar; 

- toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune. 
- Caietul de sarcini , inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la 

dispozitia solicitantului contra cost, la preŃul  de 100 lei; 
- ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 500 

lei; 
- transmiterea dreptului de concesiune, opereaza in momentul înscrierii în 

cartea funciară a contractului de; 
- ofertantii la licitatie vor prezenta ,la dosarul depus pentru licitatie, garantia de 

participare la licitatie,; 
-  participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea intagrala a 

debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de 
licitatie si a garantiei de participare ,cazier fiscal  ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                            REFERAT 
 
 
 
 
                     Subsemnata Vancu Mihaela, viceprimarul comunei Peciu- Nou, propun spre 
aprobareaa  Consiliului Local al comunei Peciu- Nou , Proiectul de  Hotarare pivind 
concesionarea  la licitatie publica deschisa a unui numar de 12 loturi destinate construirii 
de locuinte,după cum urmează: 

- 4 loturi  in parcela cu numar cadastral 217/b/17/31/a/118/3/4/2  identică cu A 8, 
A8/3=1000 mp., A8/4=995 mp., A.8/15=868 şi A 8/23=797 mp. si in parcela cu nr. top 
1203/1/1-1203/1/8  a unui numar de 8 loturi , A.1203/1/1/A 1203/1/6 cu c\te 994 mp, A 
1203/1/7=983 mp. ;i A.1203/1/8 cu 979 mp. .    
                       Mentionez ca terenurile sus mentionate sunt terenurile rezervate pentru 
Legea 646/2002 si care nu si-a gasit aplicare in ciuda tuturor demersurilor urmate. 
                       Concesionarea acestor terenuri vine in intampinarea tinerilor care au 
solicitat teren pentru constructie locuinta la Legea 646 /2002. 
                       Proiectul de Hotarare cuprinde si articolul privind retragerea dreptului de 
concesionre a terenului pentru constructie de locuinta familiei domnului Branzei, 
deoarece acestia au primit o locuinta pe lista de prioritati, pe care si-au cumparat-o prin 
Hotarare de Consiliu Local. 
                       Supun spre avizare si aprobare Proiectul de hotarare, Consiliului Local cu 
modificarile si completarile care se impun. 
                        Primaria comunei Peciu- Nou, prin aparatul propriu, se obliga sa 
intocmeasca documentatia necesara pentru aplicarea Hotararii C. L.  
 
 
 
 
                                                                                                      Viceprimar, 
        27.10.2008                                                                          Vancu Mihaela 


