
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR.76 DIN 30 IUNIE 2010 

Privind întocmirea raportului de evaluare al locuinţei în vederea vânzării, la cererea beneficiarului 
contractului de închiriere   

 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Avand in vedere cererea   doamnei Mihalache Evghenia prin care solicită cumpărarea imobilului cu nr. 152 din 
localitatea Peciu Nou , imobil proprietatea privată a comunei Peciu Nou, 
 Tinând cont că imobilul ce face obiectul cererii de cumpărare   nu  a  fost  revendicat  de  persoanele  indreptatite  
conform  Legii  10 /  2001  privind  regimul  juridic  al  unor  imobile  preluate  in  mod  abuziv  in  perioada  6  martie  
1945  -  22  decembrie  1989 şi nu se află pe rolul instanţelor de judecată, 

În baza art. 19 din OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiunii de lucrări publice şi 
concesiunii de servicii publice, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art. 45 alin(1) din  Legea  administratiei publice locale nr. 
215/republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – La cererea titularei   contractului de închiriere, d-na Mihalache Evghenia, se aprobă vânzarea  
imobilului   situat în Peciu-Nou la nr. 152 evidenţiat în CF 401412 cu nr. cadastral C1, compus din casa , curte 
şi grădină.  
 
 Art.2 – Pentru stabilirea preţului de vânzare al locuinţei şi terenului aferent, se atribuie direct contractul 
de întocmire al raportului de evaluare, unei firme autorizate . 
 
 Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan pentru întocmirea   
contractului de achiziţie publică de servicii.  
 
 Art. 4 – Prezenta hotarare, se comunica: 

●  Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
●Doamnei Mihalache Evghenia; 
●D-nei Pozsar Slvia inspector in cadrul Primariei  Peciu-Nou-responsabil cu spaţiile locative şi cu altă 
destinaţie; 
●Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 
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