
                                                                                                      
  
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR.88 din 29 iulie 2010 

Privind  retragerea dreptului de folosinţă atribuit în baza Legii 15 / 2003  
 

 
Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 

 Avand in vedere referatul  nr. 4955 din 11.06.2010 a d-nei Poszar Silvia, inspector în cadrul Primăriei 
Peciu Nou , responsabil cu evidenţa bunurilor proprietatea comunei Peciu Nou, prin care aduce la cunoştinţa 
faptul că unii  dintre beneficiarii Legii 15 din 2003 nu au solicitat prelungirea contractelor de închiriere a 
terenului în cauză şi că de la data atribuirii a trecut mai mult de un an,  
 Tinând cont de  faptul că nu au fost începute lucrările de construcţie a locuinţelor  în termen de un an de 
la atribuirea terenurilor , 

În conformitate cu prevederile art.6 alin 1 şi 2 al Legii 15/2003  privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala  

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

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă atribuit în baza Legii 15/ 2003 următorilor cetăţeni: 
 

-     Borodi Radu Grigore cu domiciliul în localitatea Peciu Nou asupra parcelei A 1203 / 1/82/36; 
- Călin Florin cu domiciliul în localitatea Timişoara asupra parcelei A 1203 / 1/82/52; 
- Cordos Petru Viorel cu domiciliul în localitatea Parţa  asupra parcelei A 1203 / 1/82/94; 
- Hosu Nicolae Cătălin cu domiciliul în localitatea Peciu Nou asupra parcelei A 1203 / 1/82/99. 

 
 Art.2 – Cu ducerea la indeplinire se împuterniceşte d-na Poszar Silvia , responsabil cu spaţiile locative şi 
cu altă destinaţie; 

-  
 Art. 3 – Prezenta hotarare, se comunica: 

- Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
- Celor în cauză ; 
- D-nei Pozsar Slvia inspector la primăria Peciu-Nou-responsabil cu spaţiile locative şi cu altă 

destinaţie; 
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

NEGRU GRIGOR 
 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi “pentru, din totalul de 13 mandate 


