
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 86 din 29 iulie 2010 

  
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a  parcelei  cu nr. top  1463/2/9/7, teren situat   

în intravilanul extins al localităţii Sînmartinul Sîrbesc 
 

 Consilul local al comunei Peciu Nou , 
 Având în vedere HCL nr. 78 din 30 iunie 2010 prin care s-a aprobat 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 şi întocmirea raportului de evaluare în vedrea stabilirii 
preţului de pornire al licitaţiei, 

Ţinând cont de faptul că în acest cvartal există un loc de casă cu nr.top 1463/2/9/7,  omis la data 
adoptării HCL 78/30.06.2010,  pe care d-nul Primar prin referatul întocmit propune să fie scos la vânzare prin 
metoda licitaţiei publice,  
 În conformitate cu prevederile art. 26 din  Legii nr. 213 /2006 privind finantele publice locale, 
actualizata, 

În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), c), alin. (5) lit.b), art.45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,  

Adoptam prezenta 
 

H O T A R A R E: 
 
 

Art.1. -Se aproba vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenului   proprietate privata a comunei 
Peciu Nou , cu numărul top. 1463/2/9/7, situat  în intravilanul extins al localităţii Sînmartinul Sîrbesc. 

Art.2. -Se aprobă preţul de pornire  al licitaţiei de 2,06 lei /mp., conform raportului de evaluare 
înregistrat la Primăria Peciu-Nou sub   nr. 5447/12.07.2010,  întocmit de expert evaluator Urlea GH. Dan . 

 Art 3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei, domnul 
Fărcălău Ioan; 
             Art.4 . 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 12 voturi “pentru”  0 voturi împotrivă, din totalul de 13 mandate 
 



 
 
PRIMARIA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL PECIU-NOU 
JUD. TIMIS 
NR. _______/19.07.2010 
 
 

REFERAT  
 
 
 

 Subsemnatul  Ioan Fărcălău ,primarul comunei , având în vedere faptul că în luna iunie 2010 

am propus aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă şi a  unui număr de 9  parcele, 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, parcela cu nr. top 1463/2/9/7 se află în aceeaşi 

tarla cu cele menţioante , propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării la 

licitaţie publică cu strigare  a parcelel cu nr. top 1462/2/9/7. 

 

 

PRIMAR  
IOAN FĂRCĂLĂU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


