
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PECIU- NOU 
 
 

H OTARARE 
Privind  aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului cu nr.top 36,37,38/2/1/2/2 , 

in suprafata de 1508 mp 
 

 
             Consiliul Local al comunei Peciu- Nou, intrunit in sedinta de lucru din 08.07.2009; 
             Avand in vedere documentatia de dezmembrare a terenului situat in localitatea 
Peciu- Nou, nr. top 36,37,38/2/1/2/2 , in suprafata de 1508 mp, intocmita de S.C. TOP- AS;  
             Ţinând cont de 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 dezmembrare a terenului situat in localitatea 
Peciu- Nou, nr.72, 72 -73/a , cu nr. top 36,37,38/2/1/2/2 ,  in suprafata de 1508 
mp.,conform anexei nr.1, care  face parte integranta din hotarare, în vederea intabulării în 
CF a construcţiei edificate înainte de anul  1990 de către fostul CAP 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 primarul 
comunei Peciu- Nou , d-nul Farcalau Ioan ; 
               Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

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

 
 
 

Presedinte de sedinta 
TODOROV VLASTIMIR 

 
 

 
 Peciu Nou        Contrasemneaza 
 Data : 8 iulie 2009            Secretar 
 Nr.170              Viorica-Lidia Miatov 
 



                                                                                                                                                                             
 
    
 
 
 
NR.6016 DIN 06.07.2009 
 
 
 
 
                                                                  REFERAT 
 
 
 
                       Consiliului Local al comunei Peciu - Nou i se aduce la cunostinta ca in urma 
cererii de concesionare a terenului aferent imobilului cu destinatia de ,,Brutarie’’, aflata in 
proprietatea ASOCIATIEI AGRICOLE 17 DECEMBRIE 1989,  conform fisei de inventar 
anexata cererii de concesionare , s-a facut propunerea de dezmembrare a terenului aferent 
constructiei , propunere ce o inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului Local. 
                         Prezentul referat insotaeste Proiectul de Hotarare privind propunerea de 
dezmembrare a terenului cu nr. top 36,37,38/2/1/2/2 , in suprafata de 1508 mp. 
 
 
 
 
 
 

Intocmit , 
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