
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea vânzării locurilor  de casă  pentru construirea de locuinŃe pe 
terenul cu număr cadastral : A 1203/1/82 situat în intravilanul extins al localităŃii 

Peciu-Nou 
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeŃul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de domnul Fărcălău Ioan-viceprimar al 
comunei, prin care propune să se aprobe vânzarea unui număr de 30 de locuri 
de casă situate în intravilanul extins al localităŃii Peciu-Nou , evidenŃiate pe 
parcelele cu numerele cadastrale cuprinse între A 1203/1/82/2 şi A 1203/1/82/31; 
 łinând cont de avizul comisiei de specialitate şi de propunerile făcute în 
plenul şedinŃei ordinare prin care s-a precizat să se întocmească raportul de 
evaluare, după care, în următoarea şedinŃă se va stabili numărul parcelelor ce 
vor face obiectul vânzării, 
 În baza art. 19 din OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, concesiunii de lucrări publice şi concesiunii de servicii publice, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (2) litera „c”,(5) litera “b” , art.45 aliniat  
(3) şi art. 123 aliniat (2) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, 

 Adoptăm prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E:  
 

Art.1  – Se aprobă vânzarea la licitaŃie publică deschisă cu strigare, a  
parcelelor pentru edificarea locuinŃelor,amplasate în intravilanul extins al 
localităŃii Peciu-Nou, pe parcela cu număr cadastral A 1203/1/82. 

Art.2  – Pentru stabilirea valorii de începere a licitaŃiei   terenului , se 
atribuie direct contractul de întocmire a raportului de evaluare, unei firme 
autorizate . 
 Art.3  – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Luchin 
Ignia cu întocmirea   contractului de achiziŃie publică de servicii.  
 Art.4  Prezenta  hotarare , se  comunica  :   primarului comunei Peciu-Nou, 
InstituŃiei Prefectului  judetul  Timis  -direcŃia  contencios-administrativ, precum şi 
cetăŃenilor comunei, prin afişare la sediul primăriei . 
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