
ROMÂNIA 
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COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Privind trecerea  în proprietate publică a comunei Peciu-Nou, a imobilului înscris în 
CF 178 cu nr. cadastral  184/a/1/a, 184/a/1/b, 184/1/c, 184/1/d şi 184/1/e 

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedere raportul întocmit de primarul comunei Peciu-Nou- domnul 
Fărcălău Ioan, prin care  propune ca terenul pe care se construieşte complexul cultural, 
înscris în CF 178 cu nr. cadastral 184/a/1/a, 184/a/1/b,184/1/c,184/1/d şi 184/1/e, să se 
transmită din proprietatea Statului Român în proprietatea  publică a comunei Peciu-Nou 
şi să se  înscrie aceasta în cartea funciară, terenul în cauză fiind cuprins în lista de 
inventar a bunurilor de interes public –proprietatea comunei Peciu Nou la poziţia 14, 
conform HCL 41/26.09.2008; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar 
republicată, actualizată, 
 În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală art. 
119,120,121,36 alin.2 litera „C” şi art. 45 alin.1., 

Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art.1 – Se aprobă trecerea din proprietatea statului  în proprietatea publică a 

comunei Peciu-Nou şi în administrarea Consiliului local Peciu-Nou, a imobilului înscris 
în CF 178 cu nr. cadastral 184/a/1/a, 184/a/1/b, 184/1/c, 184/1/d şi 184/1/e. 

 
Art.2- Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează domnişoara Vancu 

Mihaela,viceprimarul comunei Peciu-Nou. 
 
Art.3 – Prezenta hotărâre, se comunică: 

- Cetăţenilor comunei Peciu-Nou, prin afişare, 
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş, 
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REFERAT 
 
 
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou,având în 

vedere faptul că pe terenul înscris în CF 178 cu nr. cadastral 

184/1/c,184/17d şi 184/1/e este edificat Complexul Cultural Peciu 

Nou,construcţie care necesită executarea finisajelor şi utilităţilor  iar 

proprietar pe acest teren este Statul Român ,propun să adoptaţi un proiect 

de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea 

Comunei Peciu Nou a imobilului menţionat mai sus. 

Deasemenea ]ntrucât numerele cadasrale menţionate au rezultat în 

urma realizării documentaţiei de dezmembrare ,propun să adoptaţi trecerea 

în proprietatea comunei şi a celorlalte numere cadastrale rezultate în urma 

dezmembrării. 

 

 

 
              Primar  

         Ioan Fărcălău 

 

 

 

 
 


