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H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea bălţii Hb 1289  înscrisă în CF 20285 în suprafaţă de 8100 mp 
şi a terenului neproductiv NGL 1297 înscrisă în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp  

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de d-nul primar Fărcălău Ioan , cu privire la 
necesitatea valorificării unor terenuri  proprietatea privată a comunei Peciu-Nou, 
propunând ca aceste terenuri să se concesioneze la licitaţie publică în vederea  amenajării  
piscicole. 
 În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 
 În temeiul prevederilor art.36 şi 45 din legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, 
 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1- Se  aproba trecerea din domeniul public al comunei Peciu-Nou în 
domeniul privat al comunei, a suprafeţei de 8100 mp. teren cu număr cadastral HB 1289  
CF 20285 şi a suprafeţei de 13100 mp.cu număr cadastral NGL 1297  CF 20289 a 
localităţii Peciu Nou . 
 Art.2- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se modifică “Lista de 
inventar cu bunurile proprietate publică a comunei Peicu Nou, aprobată cu HCL 
41/26.09.2008 în sensul că la poziţia 27 să se înscrie 4 bălţi în loc de 6. 
 Art.3 – Se aprobă concesionarea prin  licitaţie publică deschisă cu strigare , a  
bălţii Hb 1289  înscrisă în CF 20285 în suprafaţă de 8100 mp şi a terenului neproductiv 
NGL 1297 înscris  în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp, în vederea realizării unor 
lucrări de investiţie pentru amenajări piscicole. 
 Art.4- Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredinţează primarul comunei, 
domnul Fărcălău Ioan. 
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REFERAT 
 
 
 
 
                      
  Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou,având în vedere 
faptul că la instituţia noastră s-au manifestat solicitări de către diferiţi cetăţeni ,care şi-au 
exprimat dorinţa în ceea ce priveşte   amenajarea  piscicolă în localiatatea Peciu Nou şi 
satele aparţinătoare  , 
  Ţinând cont de faptul că pe raza comunei Peciu Nou am identificat două 
astfel de terenuri ,respectiv Hb 1298 în suprafaţă de 8100mp şi NGL 1297 în suprafaţă de 
13100 în localitatea Peciu Nou şi HB 138 în suprafaţă de 15750 mp în lo9calitatea Diniaş 
,propun să adoptaţi un proiect de hotărâre privind concesionarea acestora . 
                        Documentatia necesara pentru aplicarea acestei hotărâri va fii întocmită de 
către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei. 
 
 
 
 
                                                                                                       
]             Primar 
         Ioan Fărcălău 


