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JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PECIU- NOU 
 
 
 

 H OTARARE                                                                                     
Privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top 27-28/a-b/1                                     

in suprafata de 3174 mp Peciu Nou  
 
             Consiliul Local al comunei Peciu- Nou, intrunit in sedinta de lucru din 
14.05.2009; 
             Avand in vedere referatul întocmit de d-nul primar Ioan Fărcălău , prin care 
propune aprobarea documentatiei de dezlipire  a imobilului cu Nr. top 27-28/a-b/1                               
in suprafata de 3174 mp Peciu Nou , 
           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. top 27-
28/a-b/1  in suprafata de 3174 mp 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 al 
comunei Peciu- Nou;       
            Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza consilierul 
juridic  al Consiliului Local , primaria  Peciu- Nou; 
           Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

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

 Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în 
vedere faptul că este necesar identificarea unui teren pentru construirea unui 
afterscool în localitatea Peciu Nou şi trebuie intabulat terenul pe care se va afla 
staţia de apă din localitatea Diniaş,propun să adoptaţi un proiect de hotărâre 
privind aprobarea planurilor de dezmembrarea  a imobilului  cu nr. topografic  27-
28/a-b/1  in suprafata de 3174 mp Peciu Nou şi imobilul cu nr. cadastral 330-
331în suprafaţă de 2878 mp din localitatea Sînmartinu Sîrbesc în vederea 
intabulării. 
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