
          ROMÂNIA       
    JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE  
Nr. 252 din 17 decembrie 2009 

Privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a Comunei Peciu-Nou aflate  
în administrarea consiliului local , care urmează să fie vândute  

 
Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

 Având în vedere cererile de cumpărare depuse de medicii de familie care deţin 
cabinete medicale în concesiune pe raza comunei Peciu-Nou. 
Ţinând cont de faptul că aceste spaţii funcţionează potrivit  Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru 
serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
598/2001. 

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate 
privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete 
medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, 
nr.68/28.05.2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 428/06.06.2008 . 

Ţinând cont de faptul că imobilul ce face obiectul cererii de cumpărare   nu  a  
fost  revendicat  de  persoanele  indreptatite  conform  Legii  10 /  2001  privind  regimul  
juridic  al  unor  imobile  preluate  in  mod  abuziv  in  perioada  6  martie  1945  -  22  
decembrie  1989, 

In temeiul art 36 alin2 lit.c  art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata si modificata; 

 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1 – Se aprobă lista spaţiilor proprietate privată a comunei Peciu-Nou aflate în 
administrarea consiliului local , care urmează să fie vândute, anexată prezentei  
hotărâri. 
 Art.2 Se aprobă vânzarea spaţiilor cu destinaţie „cabinete medicale” din 
localitatea Peciu Nou ,cuprinse în anexa la prezenta hotărâre . 
 Art.3  - Hotărârea, se comunică : 

-Utilizatorilor  cabinetelor medicale din comuna Peciu-Nou judeţul Timis, 
-Directiei de Contencios-Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului judetului 

Timis; 
 

Preşedinte de şedinţă 
Lazăr Marin 

 
 

Contrasemnează 
                                     Secretar 
              Viorica-Lidia Miatov   
 
 

Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” 0 voturi „Abţinere” şi  0 voturi „Contra” 
            



 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU        ANEXĂ 
            La Hotărârea nr. 252 din 17.12.2009 
 
 

LISTA 
Cuprinzând spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale sau în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical  

ce urmează a fi vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008 
 
 

Nr. 
Crt 

Adresă imobil Destinaţia actuală Suprafaţa 
utila 

Supraf
aţă 
teren 

Număr 
CF 

Situaţia juridică actuală a 
spaţiilor aflate în proprietatea 
privată a unităţilor ad-tiv-
teritoriale sauîn proprietatea 
privată a statului şi administrarea 
unităţii ad-tiv teritoriale 

Numele 
(denumirea) 
utilizatorului 

Obs. 

1 Peciu-Nou 474 
aartament 1  

Cabinet medical 92,08 196 CF 401012-
C1-U1 

Proprietate privată a comunei 
Peciu-Nou  

Magiaru Cornelia  

2. Peciu-Nou 474 
aartament 2 

Cabinet medical 116,89 249 CF 401012-
C1-U2 

Proprietate privată a comunei 
Peciu-Nou 

Liubimirescu 
Natasa 

 

3 Peciu-Nou 474 
apartament 3 

Cabinet medical 108,69 231 CF 401012-
C1-U3 

Proprietate privată a comunei 
Peciu-Nou 

Dragomir Daniela   

 


