
ROMANIA  
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E
PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI 
SERVICII „INTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE  IN VEDEREA VANZARII CATRE 
BENEFICIARII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE AL LOCUINŢELOR SITUATE  IN PECIU-

NOU LA NR. 477 şi 274/A DOCUMENTAŢIA DE DEZMEMBRARE A  TERENULUI AFERENT ” 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis,
Avand  in  vedere  cererile  domnilor  SPĂTARU  GRIGORAŞ  şi  OLARU  PETRU  din 

localitatea  Peciu-Nou,prin  care  solicită  în  vederea  cumpărării  locuinţelor  închiriate,  să  se 
efectueze lucrarea de dezmembrare a terenului pe care se află edificate construcţiile, dat fiind că 
în fiecare clădire sunt câte doi locatari,

Tinând  cont  că  imobilele   care  fac  obiectul  cererilor  de  cumpărare    nu   au   fost 
revendicate  de  persoanele  indreptatite  conform  Legii  10 /  2001  privind  regimul  juridic  al 
unor  imobile  preluate  in  mod  abuziv  in  perioada  6  martie  1945  -  22  decembrie  1989,

În  baza  art.  19  din  OG  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică, 
concesiunii de lucrări publice şi concesiunii de servicii publice,

In  temeiul  prevederilor  art.  46  aliniat  (1)  din  Legea   administratiei  publice  locale  nr. 
215/2001cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptam prezenta 

H O T A R A R E:

Art.  1 –  La  cererea  titularilor  contractelor  de  închiriere,  se  aprobă  dezmembrarea 
terenurilor aferente locuinţelor, după cum urmează:

- casa nr. 481 şi curte în suprafaţă de 1079 mp.evidenţiată în CF 288 Peciu-Nou, cu nr. 
topografic  1/1   ,  la  cererea  domnului  SPĂTARU  GRIGORAŞ  ,  beneficiarul  contractului  de 
închiriere nr. 2175/01.05.1999. Documentaţia de dezmembrare va fi înaintată la biroul de carte 
funciară pentru şi corectarea numărului de casă din 481 în 477.
            -casa nr. 274 şi teren în suprafaţă de 633 mp.evidenţiată în CF 1242 Peciu-Nou, cu nr.  
topografic 2045/206/1, la cererea domnului OLARU PETRU beneficiarul contractului de închiriere 
nr. 2175/14-07-1999. 

Art.2 – Pentru stabilirea preţului de vânzare al locuinţelor, se atribuie direct contractul de 
întocmire al raportului de evaluare, unei firme autorizate .

Art.3 –  Se  împuterniceşte  primarul  comunei  Peciu-Nou,  domnul  Luchin  Ignia  cu 
întocmirea   contractelor  de achiziţie publică de servicii. 

Art. 4 – Prezenta hotarare, se comunica:
- Numiţilor Spătaru Grigoraş şi Olaru Petru,
- Primarului comunei Peciu-Nou,
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ.
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