
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 8  DIN 18.02.2010 

Privind  aprobarea  tarifului pentru concesionarea spaţiilor cu destinaţia cabinete medicale, farmacii şi 
anexele acestora, din imobilele proprietate publică sau privată a comunei Peciu Nou  

 
 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Avand  in  vedere  referatul nr.1375 din 22.01.2010 întocmit de doamna Pozsar Silvia, inspector taxe si 
impozite cu referire la aprobarea tarifului pentru concesionarea spaţiilor din imobilele proprietate publică sau 
privată a comunei Peciu Nou , 
 In  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 In  temeiul  prevederilor  art.  36  aliniat (4)  litera  “c’      si   art.45  litera “c” din Legea  nr.  215 / 2001  
privind  administratia  publica  locala  republicată,  

Adoptăm prezenta 
 
 

H O T A R A R E: 
 

 Art.1 -  Se  aproba  tarifele   pentru concesionarea spaţiilor din imobilele proprietate publică sau privată 
a comunei Peciu Nou, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .        

Art.2 – Tarifele  aprobate  la art.1   ,  intra  in  vigoare  incepand  cu  data  de  1  aprilie   2010  si  nu  
contin  TVA  . 

Art. 3  -În perioada  ianuarie,februarie şi martie 2010, la calculul redevenţei pentru cabinetele medicale 
se va utiliza tariful de  1 euro/mp/an stabilit iniţial . 
 Art. 4  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Compartimentelor  contabilitate  si  impozite  -  taxe  din  Primaria  Peciu-Nou, 
• Beneficiarilor spaţiilor cu destinaţia cabinete medicale şi farmacii concesionate/închiriate , 
• Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor. 
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          Anexa la HCL nr.8 /18.02.2010 

 
 
 
 

Tarifele   pentru concesionarea spaţiilor din imobilele proprietate publică sau privată a comunei Peciu 
Nou 

 
 
 

TARIFE  LUNARE  DE  
BAZA LEI/UM 

 
ZONE  TARIFARE 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Denumirea  spatiilor  locative  de  baza  care  se  inchiriaza 

          D E 
1 Cabinete medicale şi farmacii  3 2 

2 Spaţii anexe ( de depozitare ,grupuri sanitare ,coridoare 
,garaje ,subsoluri etc) la cabinete medicale şi farmacii  

0,5 0,5 

3 Cabinete de medicina familiei  3 3 

4 Spaţii anexe ( de depozitare ,grupuri sanitare, 
coridoare,garaje ,subsoluri etc) la cabinete medicina 
familiei 

0,5 0,5 

 

 


