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H OTARARE               
Privind  completarea HCL nr. 109 din 14.05.2009  

 
 

 
 Consiliul Local al comunei Peciu- Nou, 

             Avand in vedere referatul domnului primar Ioan Fărcălău, prin care propune  
înscrierea dreptului de proprietate publică a comunei Peciu Nou asupra parcelei PS 854/3 
din localitatea Sînmartinul Sîrbesc pe care va fi edificată staţia de epurare. 
              Potrivit reglementarilor Legii nr. 7/ 1998  privind cadastrul  si publicitatea 
imobiliara , Legii fondului funciar nr.18/ 1991 republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare, 
             In temeiul art. 45  alin . ( 1 ) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia 
publica locala, republicata; 
 
                                                          HOTARASTE 
 
                Art. 1 (1).- Se aprobă completarea HCL .nr. 109 / 14.05.2009, prin înscrierea 
unui nou art. 3, cu următorul conţinut: 
               “Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate publică a comunei Peciu Nou 
asupra parcelei PS 854/3 din localitatea Sînmartinul Sîrbesc,  în vederea edificării staţiei 
de epurare şi completarea listei de inventar a bunurilor de interes public proprietatea 
comunei, după obţinerea CF –ului.” 
                         (2)- Se aprobă re-numerotarea art. din HCL nr. 109 /14.05.2009, după 
cum urmează:  -articolul 3 devine articolul 4,  
      -articolul 4 devine articolul 5. 
 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei Prefectului , judetul Timis; 
- Primarului comunei Peciu- Nou; 
- O.C.P.I. Timis. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
TODOROV VLASTIMIR 

 
 
PECIU NOU        Contrasemneaza, 
Nr.172                                                                                  Secretar 
Data: 08.07.2009               Miatov Viorica-Lidia 
 

 
 



 
 
 
 

Nr5980 /02.07.2009 
 
 
 

REFERAT  
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou, având în 

vedere faptul că în luna mai a fost adoptată hotărârea cu nr. 109 prin care s-a 

aprobat intabularea păşunilor  Ps 808/1 , Ps 854/3 din localitatea Sînmartinul 

Sîrbesc şi a fâneţelor F 1172/1, F1174/25, F1161/1, F1161/3, F1175 şi F 1159/1 

din localitatea Peciu Nou, iar pe Ps 854/3 va fi edificată staţia de epurare din 

localitatea Sînmartinul Sîrbesc şi este necesar ca terenul pe care se va edifica 

acesta să fie în domeniul public al comunei Peciu Nou, pentru a putea accesa 

fonduriile europene, propun să adoptaţi un proiect de hotărâre privind  înscrierea 

dreptului de proprietate publică a comunei Peciu Nou asupra parcelei PS 854/3  

 

 

 

                                              Primar 

Ioan Fărcălău 


