
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PECIU- NOU 
 
 

H OTARARE 
Privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top Cc 1261 /79/1  

Peciu Nou 
in suprafata de 3463 mp, in vederea concesionarii terenului aferent constructiilor 

 
 

             Consiliul Local al comunei Peciu- Nou, intrunit in sedinta de lucru din 
14.05.2009; 
             Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire, documentatiei de dezlipire  a imobilului cu Nr. Cadastral  CC 1261/79/1, 
realizata de Stoian Mircea , reperzentantul firmei SC GAUSS SRL ;  
           Avand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  al comunei 
Peciu- Nou; 
             Potrivit reglementarilor Legii nr. 7/ 1998  privind cadastrul  si publicitatea 
imobiliara , Legii fondului funciar nr.18/ 1991, 
             In temeiul art. 45  alin . ( 1 ) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia 
publica locala, republicata; 
 
                                                          HOTARASTE 
 
                       Art. 1.- Se aproba documentatia de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral. 
Cc 1261/79/1 , in suprafata de 3463 mp, situat in extravilanul  localitatii  Peciu- Nou; 
                       Art. 2.- Se aproba inscrierea terenului mentionat la art. 1. intr-o noua carte 
funciara, in proprietatea Comunei Peciu- Nou si administrarea Consiliului Local ai 
comunei Peciu- Nou; 
                       Art. 3.- Se concesioneaza direct suprafata de teren  în întindere de 3463 
mp, domnului Orian Tiberiu , proprietarul constructiilor edificate pe teren , pe o perioada 
de 49 de ani , incepand cu data de 20 mai 2009; 
                       Art.4.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
consilierul juridic  al Consiliului Local , primaria  Peciu- Nou; 
                       Art.5.- Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului , judetul Timis; 
- Primarului comunei Peciu- Nou; 
- O.C.P.I. Timis. 

 
                                                         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
TODOROV VLASTIMIR 

 
 
 
 

PECIU NOU        Contrasemnează 
Data: 14.05.2009              Secretar 
Nr.130               Miatov Viorica-Lidia 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                       
Nr.4643 din 11.05. 2009 
 
                    
                                                            REFERAT 
 
 
 
 
                     Subsemnata Vancu Mihaela, viceprimarul comunei Peciu- Nou, propun spre 
aprobarea  Consiliului Local al comunei Peciu- Nou , Proiectul de  Hotarare pivind 
Planul de amplasament si dezlipire a imobilului Cc 1261/79/1, situat in extravilanul 
localitatii Peciu-Nou, in suprafata de 3463 mp . 
                       Mentionez ca terenul sus mentionat este terenul aferent constructiilor aflate 
in proprietatea domnului Orian Tiberiu si care a solicitat concesionarea terenului aferent 
constructiilor inca din anul 2007, teren pe care isi desfasoara activitatea SC TUBO 
PLAST SRL, cu sediul in Timisoara , str. Oglinzilor 34 , al carei administrator unic este. 
                       Concesionarea acestui teren vine in sprijinul administrarii cat mai corecte a 
bunurilor imobile aflate in administrarea consiliului Local al comunei Peciu-Nou. 
                      Proiectul de Hotarare cuprinde si articolul privind concesionarea terenului 
in suprafata de 3463 mp domnului Orian Tiberiu , administratorul firmei SC 
TUBOPLAST SRL, proprietar al constructiilor existente pe imobilul  descris. 
                       Supun spre avizare si aprobare Proiectul de hotarare, Consiliului Local cu 
modificarile si completarile care se impun. 
                        Primaria comunei Peciu- Nou, prin aparatul propriu, se obliga sa 
intocmeasca documentatia necesara pentru aplicarea Hotararii C. L.  
 
 
 
 
                                                                                                      Viceprimar, 
                                                                                                  Vancu Mihaela 
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