
 ROMÂNIA 
    JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL PECIU NOU 
 
 
 

Hotararea Consiliului Local  
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare rezidenŃială cu funcŃiuni 

complementare" în localitatea PECIU NOU etapa II, parcela    A 1203/1/82 
 
 

Consiliul Local al comunei Peciu-Nou judeŃul Timiş; 
Având în vedere Referatul nr. 2245 /22.03.2006 al Primarului comunei Peciu-Nou , 

domnul IGNIA LUCHIN; 
  În baza dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General 
de Urbanism; 
         În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, republicată; 
         În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
         În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind 
administraŃia publică locală, modificată; 
         În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
modificată; 
 
                                                        HOTARASTE 
 
             Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare rezidenŃială cu funcŃiuni 
complementare în localitatea Peciu-Nou etapa II în parcela A 1203/82 conform Proiectului 
nr.151/2006, întocmit de S.C. TOPAS S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.3003Peciu-Nou, nr. cadastral A 1203/1/82 in 
suprafaŃă de 288516 mp. , fiind proprietatea comunei  Pecciu-Nou. 
SuprafaŃa parcelata in prima faza este de  189206 mp.  
            Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcŃiilor şi a amenajărilor vor fi 
aplicate în concordanŃă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic  Zonal . 

Autorizarea oricăror lucrări de construcŃii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic 
Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraŃiei notariale autentificate 
sub nr. ______ din ______________ şi după scoaterea terenului din circuitul agricol. 
ReŃelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localităŃii,  
           Art. 3: Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare rezidenŃială cu funcŃiuni complementare 
Etapa II, parcela A 1203/82 Peciu-Nou se va integra în prevederile Planului Urbanistic 
General comunei ş are o valabilitate de 10 ani.  

 Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: 
-InstituŃiei Prefectului JudeŃul Timiş; 
-Primarului comunei Peeciu-Nou; 
-Consiliului JudeŃean Timiş; 
-CetăŃenilor comunei , prin afişare, 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
JURCĂ IOAN MIHAI 

 
 

PECIU-NOU                     Contrasemnează 
28 martie 2006                            Secretar 
Nr. 51                    Viorica-Lidia Miatov 


