
ROMÂNIA        VIZAT   
JUDETUL  TIMIŞ                    PRIMAR 
COMUNA  PECIU-NOU           IOAN   FĂRCĂLĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T A R Â R E 
NR. 4 DIN 14.01.2010 

 
Privind modificarea şi completarea  listelor cu  inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Peciu-Nou pe anul 2010 
 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timiş , 
 Având  în  vedere  Referatul întocmit de domnul Ioan Farcalau  primarul 
comunei Peciu-Nou, prin care propune să se aprobe modificarea listei cu inventarul 
bunurilor care aparţin comunei Peciu Nou. 
 În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, 
 În  temeiul  prevederilor  art.  36 cat  si  art.  45  din  Legea  nr.  215 /  2001  
privind  administraţia  publică  locală republicată ,cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 Adoptam  prezenta 
 

H O T Ă R Â R E  ; 
 
 Art.1. Se  aprobă  modificarea HCL nr. 41 din 26.09.2008 privind modificarea 
listelor cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Peciu Nou 
după cum urmează: 
-la poziţia 9   din lista de inventar se modifică  suprafaţa din 5000 mp în 20546 mp; 
-la poziţia 10 din lista de inventar se înscrie nr. de CF 400998 Peciu Nou şi nr. 
topografic 50173 ; 
- la poziţia 13 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 2275 mp în 2446 mp  şi 
nr. CF-ului devine______iar nr. topografic devine_______ 
-la poziţia 14 din lista de inventar se înscriu elementele de identificare C.F. 4015159 , 
top.401159 ;    
-la poziţia 16 din lista de inventar se modificat cu HCL nr. 144/14.05.2009„CF  
400680 Peciu Nou , nr.cad. 27-28/a-b/1/1, însuprafata de 2174 mp; 
-poziţia 20 din lista de inventar se radiază ,conform HCL nr.183/20.08.2009; 
-la poziţia 27 din lista de inventar se înscriu un nr. de 4 bălţi în loc de 6 ; 
 - la poziţia 35 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 10.000 mp în 11.712 mp 
şi se înscrie nr. CF-ului 400699  Peciu Nou şi nr. topografic 400699; 
- la poziţia 41 din lista de inventar se înscriu un nr. de 5 bălţi în loc de 6;                                          
- la poziţia 49 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 2878 mp în 685 mp şi nr. 
CF-ului devine 400675 Peciu Nou   cu nr. topografic 400675; 
 Art.2.  Se  însuseşte completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Comunei Peciu Nou ,potrivit Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art.3.  Prezenta  hotarâre  ,  se  comunica  : 
-Cetăţenilor  comunei  Peciu – Nou judeţul  Timiş ,  prin  afisare . 
-Consiliului  judetean  Timiş  , 
-Instituţiei Prefectului din  judetul  Timiş –Direcţia  Contencios-Administrativ. 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
LAZAR MARIN  

 
                                                                    Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                                                                                 Miatov Viorica –Lidia                            



ROMANIA               Anexa nr. 1  
JUDEŢUL TIMIŞ               Însuşită de Consiliul Local  
COMUNA PECIU NOU              prin Hotărârea nr.4/14.01.2010 
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiessc            
domeniul public al comunei Peciu Nou                
               PRIMARUL COMUNEI PECIU NOU 
                IOAN FĂRCĂLĂU  
                                       
 

 
 

COMPLETARE LA INVENTRUL  BUNURILOR  CARE  APARTIN  DOMENIULUI  PUBLIC  AL  COMUNEI  PECIU-NOU 
 
LOCALITATEA  PECIU-NOU 

 SECTIUNEA  I  BUNURI  MOBILE 
 

Nr. 
Crt 

Codul  de 
Clasificare 

Denumirea  bunurilor Elemente  de  identificare Anul  dobandirii 
Sau  darii  in 
Folosinta 

Valoare  
de   
Inventar 

Situatia  Juridica  Actuala 
Denumire act proprietate sau alte 
acte doveditoare  

5 DSN Strazi  cu  trotuare 
Strada nr. 6  
Strada nr. 7  

Lungime  =  20,3 km , pietruit 
550mp 
875mp 

Peste  25  de  ani - - 

        
LOCALITATEA  DINIAS 

 
32 D.S.N Strazi  cu  trotuare 

Strada nr. 1/a  
Strada nr 2/a 
Strada nr. 3/a  

Lungime  =  9,1  km .  pietruit 
875 m 
875m 
560m 

Peste  25  ani -  
- 

LOCALITATEA  SINMARTINU-SIRBESC 
 
Nr. 
Crt 

Codul  de 
Clasificare 

Denumirea  bunurilor Elemente  de  identificare Anul  dobandirii 
Sau  darii  in 
Folosinta 

Valoare  de   
Inventar 

Situatia   
Juridica   
Actuala 

43 D.S.N Strazi  cu  trotuare 
Strada nr. 1-/b  
 

Lungime  =  10,0 km ,pietruit 
1125 m  

Peste  25  de  ani - - 

58 C.CAN+ 
_____ 
 

Teren pentru construcţii- staţie apă            
Localitatea Sînmartinul Sîrbesc  

 
 

CF 400675 Peciu Nou ,nr. top 400675  
Suprafaţa 2193 mp  

2009  Comuna Peciu Nou 
Înscris   în baza HCL nr. 145/ 
2009 

59 C.CAN +  
EP 

Teren pentru construcţii- staţie epurare            
Localitatea Sînmartinul Sîrbesc  
 

CF 400903Peciu Nou ,top. 400903  
Suprafaţa 1100 mp  

2009   Comuna Peciu Nou  
Înscris în baza HCL 172/2009 

60 C.CAN +  
____ 

Teren pentru construcţii –Deponeu gunoi de 
grajd  
Localitatea Peciu Nou  

CF 400900 Peciu Nou ,top. 400900  
Suprafaţa 14189 mp  

2009  Comuna Peciu nou  
Înscris în baza  HCL nr. 
224/2009 



61 C.CAN + 
_____ 

Teren pentru construcţie –Centru  tip 
Afterschool în localitatea Peciu Nou  

CF 400681 Peciu Nou ,top 27-28/a-b/1/2  
Suprafata 1000mp  

2009  Comuna Peciu nou 
Înscris în baza  HCL nr. 144  
/2009 

  
 

FARCALAU IOAN   - PRIMAR      -PRESEDINTE COMISIE  ____________________________ 
 MIATOV VIORICA-LIDIA            - SECRETAR          -SECRETAR COMISIE  ____________________________ 
 VANCU MIHAELA  - VICEPRIMAR     - MEMBRU   ____________________________ 
 MATES SOFIA   - REFERENT SUPERIOR   CONTABIL  - MEMBRU   ____________________________ 
 STOIANOV ALEXANDRA - REFERENT PRINCIPAL  AGENT AGRICOL - MEMBRU    ____________________________ 



 

 

NR_____/______2010  

 

REFERAT 

  

 

 

Subsemnatul Ioan Farcălau, primarul comunei Peciu-Nou, propun să adoptaţi o hotărâre cu 

privire la modificarea şi completarea listei  de inventar cu bunurile din domeniul public proprietatea 

comunei Peciu-Nou a  unui nr. de patru terenuri care aparţin domeniului public al Comunei Peciu 

Nou care nu au fost cuprinse în  Anexa nr.59  privind inventarul bunurilor care aparţin Comunei 

Peciu Nou atestată prin HG. 977/2002  şi completarea poziţilor din lista de inventar cu modificările 

apărute ca urmare a convertirii CF-urilor , efectuării unor dezmembrări ,etc. 

 Toate cele patru terenuri au ca proprietar Comuna Peciu Nou  şi nu fac obiectul unor dosare 

de revendicare în baza Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000,a Legii nr. 10/2001 şi a Legii nr. 

247/2005. 

 Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

conform art.21,alin (2) inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- 

teritoriale se însuseşte de către consiliile local . 

 Motivaţia apartenenţei la domeniul public al acestor terenuri este dezvoltarea economico-

socială şi creearea unor condiţii mai bune de trai pentru locuitorii comunei deoarece pe aceste 

terenuri se vor construi staţia de apă din  localitatea Sînmartinul Sîrbesc ,staţie epurare localitatea 

Sînmartinul Sîrbesc ,Deponeu gunoi de grajd localitatea Peciu Nou şi Centru tip   Afterschool  

localitatea Peciu Nou.  

 Faţă de aceste completări propun şi următoarele modificări : 

 

-la poziţia 9   din lista de inventar se modifică  suprafaţa din 5000 mp în 20546 mp; 

-la poziţia 10 din lista de inventar se înscrie nr. de CF 400998 Peciu Nou şi nr. topografic 50173 ; 

- la poziţia 13 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 2275 mp în 2446 mp  şi nr. CF-ului 

devine______iar nr. topografic devine_______ 

-la poziţia 14 din lista de inventar se înscriu elementele de identificare C.F. 4015159 , top.401159 ;    

-la poziţia 16 din lista de inventar se modificat cu HCL nr. 144/14.05.2009„CF  400680 Peciu Nou , 

nr.cad. 27-28/a-b/1/1, însuprafata de 2174 mp; 

-poziţia 20 din lista de inventar se radiază ,conform HCL nr.183/20.08.2009; 

-la poziţia 27 din lista de inventar se înscriu un nr. de 4 bălţi în loc de 6 ; 

 - la poziţia 35 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 10.000 mp în 11.712 mp şi se înscrie 

nr. CF-ului 400699  Peciu Nou şi nr. topografic 400699; 



- la poziţia 41 din lista de inventar se înscriu un nr. de 5 bălţi în loc de 6;                                           

- la poziţia 49 din lista de inventar se modifică suprafaţa din 2878 mp în 685 mp şi nr. CF-ului devine 

400675 Peciu Nou   cu nr. topografic 400675; 

 

 

 PECIU-NOU         Semnătura 

                                         ______________________ 

  

 

 


