
H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” Dezvoltare zonă rezidenŃială şi funcŃiuni 

complementare – extravilan Peciu Nou „ 
 
 
 

Consiliul local al comunei Peciu Nou, judeŃul Timiş; 
 

 Având în vedere cererea nr. 3201 din 12 mai 2008 prin care doamna IORGOVICI 
VALERIA din Peciu Nou solicită aprobarea  Planului Urbanistic Zonal” Dezvoltare zonă 
rezidenŃială şi funcŃiuni complementare – extravilan Peciu Nou, pe terenul înscris în CF 
nedefinitiv 2956-Peciu Nou, nr. cadastral A. 1141/6 cu suprafaŃa de 20.000 mp. 
 łinând cont de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Peciu Nou, prin care se acordă aviz favorabil, 
 În baza dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 republicată, privind  aprobarea 
Regulamentului  General de Urbanism, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991-republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare, privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinŃelor, 
 În baza prevederilor legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 
modificată, 
 În temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „c” şi art.45 litera „e” din Lgeea nr. 
215/2001 –privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă Planul urbanistic zonal: „ Dezvoltare zonă rezidenŃială şi funcŃiuni 
complementare- extravilan Peciu-Nou” , având ca beneficiară pe numita IORGOVICI VALERIA, 
plan întocmit conform Proiectului nr. 142/2007 realizat de „S..C ARHIPLUS S.R.L” cu sediul în 
Timişoara strada Ghirlandei nr. 1 apartament 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – La realizarea construcŃiilor  şi amenajărilor, se vor respecta condiŃiile cerute de 
avizator. 
 Art.3 – Reglementările privind autorizarea construcŃiilor şi amenajărilor, vor fi aplicate în 
concordanŃă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de 
urbanism; 
 Art. 4 – Se constată că terenul studiat, în suprafaŃă totală de 20.000 mp.,este înscris în 
cartea funciară nedefinitivă 2956 a localităŃii Peciu-Nou cu număr cadastral al parcelei A.1141, 
proprietatea doamnei Iorgovici Valeria. 
 Art.5- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinŃează doamna Toma 
Antonia-conductor arhitect în cadrul compartimentului Urbanism-amenajarea teritoriului din 
primăria Peciu Nou. 
 Art.6- Prezenta hotărâre, se comunică: 

- doamnei Iorgovici Valeria domiciliată în Timişoara str. C-tin Noica bloc 4 etaj 2 
apartament 11, 

- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Primarului comunei Peciu Nou; 
- Compartimentului Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul primăriei Peciu Nou, 
- Proiectantului SC „ARHIPLUS” S.R.L Timişoara, 
- CetăŃenilor comunei, prin afişare; 
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