
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR. 78 DIN 30 IUNIE 2010 

  
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a  unui număr de 9  parcele  pentru 

construcţia de locuinţe,  teren identificat cu nr. top 1463/2/9/5 , 1463/2/9/10, 1463/2/9/ 14, 1463/2/9/15, 
1463/2/9/ 17, 1463/2/9/ 191463/2/9/20, 1463/2/9/24, 1463/2/9/25,   
situat   în intravilanul extins al localităţii Sînmartinul Sîrbesc 

 
 Consilul local al comunei Peciu Nou , 
 
 Analizând referatul întocmit de  primarul comunei prin care propune  vânzarea prin licitatie publica 
deschisa a terenurilor proprietatea privata a comunei Peciu Nou, cu numere  top 1463/2/9/5 , 1463/2/9/10, 
1463/2/9/ 14, 1463/2/9/15, 1463/2/9/ 17, 1463/2/9/ 19 , 1463/2/9/20, 1463/2/9/24, 1463/2/9/25,  
 
 În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), c), alin. (5) lit.b), art.45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1), (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala  republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Adoptam prezenta 
 

H O T A R A R E: 
 
 

Art.1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenurilor proprietatea privata a comunei 
Peciu Nou , cu numerele top 1463/2/9/5 , 1463/2/9/10, 1463/2/9/ 14, 1463/2/9/15, 1463/2/9/ 17, 1463/2/9/ 19 , 
1463/2/9/20, 1463/2/9/24, 1463/2/9/25, situat  în intravilanul extins al localităţii Sînmartinul Sîrbesc ; 

 
Art.2.   Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării la licitaţie publică cu strigare 

a  terenurilor,  se atribuie direct contractul de întocmire al raportului de evaluare, unei firme autorizate . 
 

            Art 4 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, domnul 
Fărcălău Ioan; 
 
             Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică  : 

●Primarului comunei Peciu Nou  
●Cetăţenilor comunei ,prin afisare 
●Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş; 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
NEGRU GRIGOR 

 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi “pentru” ____voturi împotrivă din totalul de 13 mandate 



 
 
 
 
 
PRIMARIA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL PECIU-NOU 
JUD. TIMIS 
NR. _______/______2010 
 
 

REFERAT  
 
 
 

 Subsemnatul  Ioan Fărcălău ,primarul comunei , având în vedere faptul că în anul 2006 a avut 

loc dezmembrarea unui nr. de 36 de parcele din terenul înscris în CF 1879 Sînmartinul Sîrbesc cu nr. 

topografic 1463/2/9 ,care în trecut a fost izlazul comunal iar în anul 1954 li s-a atribuit  unora dintre 

cetăţenii acestei localităţi în vederea edificării unei case de locuit iar pe 18 dintre  aceste parcele au 

fost edificate astfel de case şi intabulate iar pe diferenţa de 18 parcele nu au fost edificate astfel de 

case dar au fost şi sunt folosite gratuit de către unii dintre cetăţenii localităţii Sînmartinul Sîrbesc, se 

impune rezolvarea acestei situaţii întrucât aceste terenuri nu sunt valorificate.   

Având în vedere prevederile  art. 123 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală  
    “(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie 
date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de 
interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
    (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, 
organizată în condiţiile legii ”,  
 
 propun adoptarea unui proiect de hotârâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 

deschisă şi a  unui număr de 9  parcele din cele 18 , respectiv parcele identificate cu nr .top 

1463/2/9/5 , 1463/2/9/10, 1463/2/9/ 14, 1463/2/9/15, 1463/2/9/ 17, 1463/2/9/ 19 , 1463/2/9/20, 

1463/2/9/24, 1463/2/9/25. 

 

PRIMAR  
IOAN FĂRCĂLĂU  

 
 
 
 
 
 
 
 


