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CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
           Nr. 182 din 20 AUGUST 2009 
 

privind acceptarea donaţiei doamnei   IORGOVICI VALERIA   reprezentând suprafaţa de 154 
mp. teren înscris în CF 400416 cu nr. cadastral 50250  situat în localitatea Peciu Nou, cu 

destinaţia „teren pentru stradă”  şi suprafaţa de teren de 3604 mp ,teren înscris în CF 400419 cu 
nr. cadastral 50252 situat  în localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „drum public „       

 
 Analizând cererea doamnei Iorgovici Valeria  prin care solicită Consiliului local Peciu 
Nou acceptarea donaţiei reprezentând suprafaţa de 154 mp. teren înscris în CF 400416 cu nr. 
cadastral 50250  situat în localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „teren pentru stradă „ şi suprafaţa de 
teren de 3604 mp ,teren înscris în CF 400419 cu nr. cadastral 50252 situat în situat în localitatea 
Peciu Nou, cu destinaţia „drum public „       
 Conform cu oferta de donaţie autentificată cu nr. 589  din 04 iulie 2009, doamna 
Iorgovici Valeria donează comunei Peciu Nou suprafaţa de 154 mp. teren înscris în CF 400416 cu 
nr. cadastral 50250  situat în localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „teren pentru stradă „ şi 
suprafaţa de teren de 3604 mp ,teren înscris în CF 400419 cu nr. cadastral 50252 situat în situat în 
localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „drum public „       
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) litera „c”alin.(5) litera „a” alin. (6) litera „a” 
pct.13, art. 45 alin (3) şi art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică 
locală republicată, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se acceptă donaţia doamnei Iorgovici Valeria pivind suprafaţa de 154 mp. teren 
înscris în CF 400416 cu nr. cadastral 50250  situat în localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „teren 
pentru stradă „ şi suprafaţa de teren de 3604 mp ,teren înscris în CF 400419 cu nr. cadastral 
50252 situat în situat în localitatea Peciu Nou, cu destinaţia „drum public „       

Art.2 – Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în 
proprietatea publică a comunei Peciu-Nou, cu destinaţia „drum public”. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează d-na Toma Antonia- 
conductor arhitect în cadrul compartimentului Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou. 
 Art.4 – Prezenta dispoziţie, se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, contencios-administrativ, 
- Primarului comunei Peicu Nou 
- Cetăţenilor comunei, prin afişare 
- Compartimentului Urbanism-amenajare teritori al Primăriei Peciu Nou, 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş,  
- Doamnei Iorgovici Valeria. 
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