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H O T Ă R Â R E 
Privind atribuirea locurilor de casă persoanelor îndreptăŃite în temeiul Legii nr. 15/2003  

  
 
 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeŃul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de domnul viceprimar Fărcălău Ioan,care 
propune ca din totalul de 99 de locuri de casă rezultate în urma finalizării planului 
urbanistic zonal, în tarlaua cu număr cadastral A 1203/1/82 din localitatea Peciu-Nou, să 
se repartizeze 19 locuri de casă cetăŃenilor înscrişi  pe listele de prioritate aprobate cu 
HCL 38/2004 şi 89/2005 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, precum şi propunerile 
Comisiei de aplicare a Legiinr.15/2003, 
 łinând cont că prin planul de urbanism zonal întocmit în localitatea Peciu-Nou au 
fost dezmembrate locuri de casă cu o întindere mai mare decât cea prevăzută prin 
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat  tinerilor, pentru construirea unei 
locuinŃe proprietate personală, 
 În baza  prevederilor  Legii locuinŃei nr. 114/1996 , a normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare aprobate cu HG 1275/2000,precum şi a art. 30 din OUG 
40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃie de 
locuinŃă, aprobată prin Legea nr. 241/2001 , 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art.45 alin.(1) şi (2) din legea 
nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată, 
 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E:  
 

 Art.1  – Se aprobă atribuirea terenului pentru construirea locuinŃelor , 
beneficiarilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2  – Locurile de casă se atribuie după cum urmează: 
  - 300 mp. teren în folosinŃă gratuită pe durata existenŃei construcŃiei, 
  - diferenŃa de teren până la suprafaŃa totală înscrisă în cartea funciară se 
va închiria cu 0,005 lei/mp/lună. 
 Art.3  – Prezenta hotărâre, se comunică: 
 -doamnei Pozsar Silvia – referent superior la Primăria Peciu-Nou, în vederea 
întocmirii documentaŃiei necesare intabulării în CF a drepturilor ce decurg din prezenta 
hotărâre, 
 -cetăŃenilor comunei, beneficiari ai terenurilor atribuite, 
 -locuitorilor comunei Peciu-Nou, prin afişare, 
 -InstituŃiei prefectului JudeŃul Timiş, DirecŃia controlul legalităŃii actelor, 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
     POPON VIOREL 
 
 
 
 
Peciu-Nou        contrasemnează 
Data: 30 august 2007            Secretar 
Nr.89               Viorica-Lidia Miatov 
 



 
 
 

Anexa nr.1 la HCL89/30.08.2007 
 
 

Nr. 
Crt 

Numele şi prenumele Domicili
ul 

Nr. cadastral Supra 
faŃa 
atribui 
tă 
gratuit 
mp. 

SuprafaŃă 
închiriată 
 
Mp. 

  1 CAZACU MARCEL Peciu-
Nou,28
3 

A.1203/1/82/81 300   532 

  2 BURA IOAN-NICOLAE ” 476 A.1203/1/82/82 300   532 
  3 BOROŞ MARIANA “ 170 A.1203/1/82/83 300   535 
  4 MIHALACHE IONUł “ 152 A.1203/1/82/84 300   535 
  5 SABĂU SIMONA-AURORA “ 283 A.1203/1/82/85 300   535 
  6 OGODESCU GABRIELA “ 236 A.1203/1/82/86 300   535 
  7 GREC ALEXANDRA “ 670 A.1203/1/82/87 300   535 
  8 SPÎNU COSTACHE “ 273 A.1203/1/82/88 300   663 
  9 MUIA MARIUS “ 236 A.1203/1/82/89 300   674 
10 CALIU FLORIN “ 497 A.1203/1/82/90 300   673 
11 MARCU SANDA “ 538 A.1203/1/82/91  300   685 
12 DESPĂU DĂNUł  “,    9 A.1203/1/82/92 300   649 
13 NEGRU ELENA “ 170 A.1203/1/82/93 300   653 
14 CORDOŞ CĂTĂLINA “ 626 A.1203/1/82/94 300   642 
15 TASITS ANGELA “ 593 A.1203/1/82/95 300   643 
16 TĂRÎłĂ EUGEN “ 464 A.1203/1/82/96 300   520 
17 BALACI LUCIAN “ 282 A.1203/1/82/97 300   529 
18 HOSU CĂLIN-MARIN “ 626 A.1203/1/82/98 300 1053 
19 HOSU NICOLAE-CĂTĂLIN “ 626 A.1203/1/82/99 300   838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REFERAT  
 
 
   Membii comisiei pentru aplicarea legii nr. 15/ 2003  numiŃi cu DispoziŃia 
primarului nr. 23 din 18 august 2004 , ne-am întrunit azi 27 august 2007 pentru a 
analiza cererile depuse în anul 2003 , rămase nesoluŃionate din lipsa unor 
documente la dosar, precum şi pentru a revizui situaŃia privind listele de priorităŃi 
aprobate cu HCL 38/30.09.2004 şi nr, 89/25.11.2005. 
 În temeiul HCL 38/30,09,2004, pe lista de priorităŃi au fost înscrişi 25 de 
cetăŃeni dintre care 13 au primit câte un loc pentru construirea locuinŃei. Facem 
precizarea că în lista aprobată, poziŃia nr. 19 nu a fost trecută, chiar dacă pentru 
solicitanta Sabău Simona – Aurora s-a stabilit  punctajul (33 de puncte), 
deoarece de la dosarul întocmit, au lipsit unele documente necesare: copia 
actelor de stare civilă, a actelor de identitate,declaraŃia din care să rezulte dacă 
solicitanŃii au în proprietate locuinŃă sau  nu . 
 De asemenea, doamna Stănescu Petronela( înscrisă în listă la poziŃia 14) 
solicită ca fiul său Cazacu Marcel –Petru să fie trecut titular al contractului de 
închiriere  asupra terenului. 

Tot pe  lista aprobată pe anul 2004, a mai avut loc o modificare în sensul 
că doamna  MUREŞIANU NICOLETA a renunŃat la teren iar în locul său, 
terenul a fost atribuit domnului PARASCHIV DORIN. 

 PoziŃia 21 din listă se radiază, deoarece doamna RADO BEATRICE s-a 
căsătorit cu BURA IOAN-NICOLAE( înscris în listă la poziŃia 16). Astfel , din lista 
aprobată în 2004, din totalul de 25 de cetăŃeni înscrişi, au rămas 10  solicitanŃi, 
pe care  propunem sa fie incluşi în HCL de atribuire a locurilor de casă.      

Întrucât pentru legea 15/2003 s-a propus  repartizarea unui număr de 19 
loturi pentru construirea locuinŃei, propunem ca primii 9 înscrişi pe lista aprobată 
pe anul 2005, să beneficieze de asemenea ,de atribuirea unui loc de casă. 

 
 
 Comisia 
 
Fărcălău Ioan  __________________ 
Miatov Viorica-Lidia  __________________ 
Rotaru Elena   __________________ 

   


