
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR. 79 DIN 30 IUNIE 2010 

 
Privind vânzarea directă a terenului intravilan aferent casei de locuit înscrisă în CF 401309, nr. cad. 

1463/2/9/34 la cererea  proprietarului construcţiei edificate, d-nul DRAGACICHI DRAGUTIN 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Având în vedere cererea  nr. 4833 din 07.06.2010 depusă de domnul DRAGACICHI DRAGUTIN, prin 
care solicită cumpărarea terenului aferent casei cu nr. 303 din Sînmartinul Sîrbesc , 

Ţinând cont de faptul  că prin HCL nr. 60 din 29.04.2010 s-a aprobat  vânzarea sau închirierea directă a          
al terenului intravilan aferent caselor de locuit construite înainte de anul 1990 din localitatea Sînmartinul 
Sîrbesc, iar prin HCL nr. 188 din 20.08.2009 s-a aprobat pretul de vanzare al terenului, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b”  art. 45 alin(1) şi art.123  din  Legea  administratiei 
publice locale nr. 215/republicată, 
 Adoptam prezenta , 
 
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aprobă vânzarea directă a  terenului intravilan aferent casei de locuit înscrisă în CF 401309, 
nr. cad. 1463/2/9/34 proprietarului acesteia d-nul DRAGACICHI DRAGUTIN la preţul de 2,06 lei/mp , 
conform raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. nr.188 din 20.08.2009. 

Art. 2-   Preţul stabilit conform art.1, se va achita cu plata unui  avans de 30% din suma totală, iar  
diferenta în 24  rate lunare, la care se va adăuga dobânda de referinţă practicată de Banca Naţională a 
României.” 
 Art.3-Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică  anexa nr. 2 din HCL nr. 60 din 29.04.2010 în 
sensul că se radiază din anexă poziţia nr. 6. 
 Art. 4 - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş, 
• D-nului Dragacichi Dragutin,  
• D-nei Pozsar Slvia inspector în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Peciu 
 Nou;       
• Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor. 
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