
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 77 din 

16.04.2009,referitor la   retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra 
unor terenuri şi trecerea acestora din proprietatea privată a Statului în 

proprietatea privată a Comunei Peciu Nou 
                                                                                           

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de primarul comunei Peciu Nou ,d/nul 
Ioan Fărcălău prin care propune  modificarea anexei hotărârii  nr.77 din 
16.04.2009 cu privire la retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra unor 
terenuri acordate conform Decretului 493 din 1954 şi trecerea acestora din 
proprietatea privată a Statului în proprietatea privată a Comunei Peciu Nou , 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar 
republicată, actualizată, 
 În temeiul art.4.din Decretul 493/1954 privind  autorizarea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare sa atribuie terenuri, proprietatea statului, unor 
categorii de cetateni ce voiesc a-si construi locuinte fara credite acordate de stat 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală art. 119,120,121,36 alin.2 litera „C” şi art. 45 alin.1., 

Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 –Anexa nr. 1 a   hotărârii consilului local nr. 77 din 16.04.2009, privind 
retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra unor terenuri şi trecerea acestora 
din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Peciu 
Nou,se modifică de la data adoptării prezentei hotărâri conform anexei care face 
parte integrantă din această hotărâre. 
 

Art.2 .Prezenta se comunică : 
  -Cetăţenilor comunei Peciu Nou ,prin afişare; 
              -Oficiului de cadastru şi publicitate Imobiliară: 
  -Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
 

 
                                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ 

TODOROV VLASTIMIR 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemnează 
Data :  15.06.209               Secretar 
Nr.150                     Viorica-Lidia Miatov 

 



 
Anexa la  HCL  150/15.06.2009 

 
Nr. 
Crt 

Nr 
CF 

Nr.cadastral 
Topografic 

Descrierea imobilului Înscrieri privitoare la proprietate Înscrieri privitoare la sarcini Amplasa- 
ment  

1 400582 354/a/1/9     Loc de casă  Statul Român  
 

Drept de folosinţă în fav. Crişan 
Viorel                      

Diniaş 
 

2 400568 354/a/1/10 Loc de casă Statul Român Drept de folosinţă în fav. Simeria 
Paraschiva şi Crişan Camelia 

Diniaş 

3 400573 354/a/1/15 Loc de casă Statul Român Drept de folosinţă veşnică în fav. 
Ieftici Jiva şi soţia Ieftici Slavona 

Diniaş  

4 400480 354/a/1/17 Loc de casă Statul Român  Drept de folosinţă veşnică în fav. 
Cirlan Floare  

Diniaş 

5 400584 354/a/1/19 Loc de casă Statul Român Drept de folosinţă vşnică în fav. 
Stincov Jiva şi Desanca  

Diniaş 

6 400569 354/a/1/20 Loc de casă Statul Român  Drept de folosinţă veşnică în fav. 
Florescu Dumitru 

Diniaş 

7  354/a/1/31 Loc de casă Statul Român  Diniaş 
8  354/a/1/32 Loc de casă Statul Român  Diniaş 
9  354/a/1/33 Loc de casă Statul Român  Diniaş 
10 400583 354/a/1/35 Loc de casă Statul Român  Drept de folosinţă veşnică în 

fav.Lazici  Persida  
Diniaş  

11 400570 354/a/1/44 Loc de casă Statul Român  Drept de folosinţă veşnică în 
fav.Claniţa Vasa şi Claniţa Mata 

Diniaş  

12 400580 354/a/1/45 Loc de casă Statul Român  Drept de folosinţă veşnică în 
fav.Ardeleanu Ioan  

Diniaş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
NR.5311/ 03.06.2009 

 
 

REFERAT  
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou, având în vedere 

faptul că în şedinţa din luna aprlilie a fost adoptată hotărârea cu nr. 77, prin care s-a 

aprobat retragerea dreptului de folosinţă veşnică asupra unor terenuri atribuite în 

baza Decretuli 493/1954 , unor cetăţeni din localitatea Diniaş care nu au îndeplinit 

prevederile legale cu privire la edificarea unei case de locuit în teremenul prevăzut de 

lege, iar ulterior adoptării acestei hotărâri s-a constatat că s-a strecurat o eroare cu 

privire la acestă retragere, în sensul că au fost cuprinşi în anexă şi unii dintre 

cetăţenii  care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, respective  că pe terenuul 

care le-a fost atribuit au edificat o locuinţă, după cum urmează: 

- pe terenul înscris în CF 2107 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/3 ,menţionat la 

poziţia nr. 1 din anexa ,este edificată casa d-nului Neagu Ioan şi soţia Neagu 

Rozalia; 

- pe terenul înscris în CF 2108 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/4,menţionat la 

poziţia nr. 2 din anexa ,este edificată casa d-nei Subuloniev  Paulina ; 

- pe terenul înscris în CF 2109 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/6 menţionat la 

poziţia nr. 3 din anexa ,este edificată casa d-nului Glisici Ghioca ; 

- pe terenul înscris în CF 2114 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/21 menţionat la 

poziţia nr. 7 din anexa ,este edificată casa d-nei Mihailov Daniţa; 

- pe terenul înscris în CF 2117 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/24menţionat la 

poziţia nr. 8 din anexa ,este edificată casa d-ului Roicov Gaia şi soţia Roicov Maria; 

- pe terenul înscris în CF2120 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/27 menţionat la 

poziţia nr. 9 din anexa ,este edificată casa d-ului Martinov Giuriţa;                 

- pe terenul înscris în CF2129 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/38menţionat la 

poziţia nr. 13 din anexa ,este edificată casa d-ului Cosanici Liubinco;                

- pe terenul înscris în CF2132 Diniaş cu nr. topografic 354/a/1/42 menţionat la 

poziţia nr. 14 din anexa ,este edificată casa d-ului Mun Alexandru şi soţia Mun 

Velinca .   

Ţinând cont de acestea propun să adpotaţi un proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea acestei anexe . 

PRIMAR 
Ioan Fărcălău 


