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JUDETUL TIMIS 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

H O T A R A R E 
 

privind revocarea HCL nr 62 din 17.03.2009 şi întocmirea raportului de 
evaluare a terenului înscris în CF 552 cu nr. cadastral 173 Diniaş  

 
 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău prin 
care propune revocarea HCL cu nr 62 din 17.03.2009 şi efectuarea demersurilor 
necesare în vederea efectuării unui schimb de teren cu proprietarul terenului 
înscris în CF 552 cu nr. cadastral 173 Diniaş ,pe care se află edificat o parte din 
imobilul evidenţiat în CF 141 Diniaş  achiziţionat prin cumpărare conform HCL 
104/2007, 

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. 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 revocă HCL nr 62 adoptată în şedinţa extraordinară din data 
de 17.03 2009 .                                                                              
         Art.2 –Se aprobă întocmirea raportului de evaluare al terenului înscris în 
CF 552 Diniaş cu nr. cadastral 173 în suprafaţă de 1464 mp , în vederea 
efectuării schimbului de teren, între comuna Peciu Nou şi domnul Stoianov Iova; 
 Art.3 -Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău 
Ioan pentru întocmirea   raportului de evaluare ,conform legislaţiei în vigoare. 
 Art. 4 – Prezenta hotarare, se comunica: 
 -    Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş  

- cetăţenilor prin afişare ,               
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 
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REFERAT 
 
 
 

 

 

Subsemnatul  Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în 

vedere faptul că  în şedinţa extraordinară a fost adoptată o hotărâre privind 

restabilirea situaţiei anterioare în CF pe cale judecătorească a cladirii cu  nr. 192 

din localitatea Diniaş  , iar hotărârea prin care domnul Stoianov Nica a devenit 

proprietar pe teren este  o hotărâre definitivă şi irevocabilă,propun să adoptaţi un 

proiect de hotărâre privind revocarea acesteia şi efectuarea demersurilor 

necesare schimbului de teren.,deoarece pe acest teren este edificată o parte din 

imobilul cu nr. 192 înscris în CF 141 nr.cadastral 172 proprietatea comunei şi nr. 

cadastral 173 care este -proprietatea numitului Stoianov Nica (decedat), tatăl 

domnului Stoianov Iova. 

Consider că este necesar acest lucru deoarece o astfel de sentiinţă se 

atacă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ,costurile într-o astfel de acţiune sunt 

foarte ridicate şi timpul de soluţionare este îndelungat. 

 

 

 

 

 

Primar 

Ioan Fărcălău 

 


