
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR. 55 DIN 29 APRILIE2010 

Privind  modificarea contractului  nr. 6070   din  10.12.2004             
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judetul Timis; 
 Avand în vedere finalizarea documentaţiei de apartamentare a imobilului cu nr. 474 din  
localitatea Peciu Nou în care funcţionează cabinetele medicale,                                                                          
 Ţănând cont de faptul că în urma acestei apartamentări au rezultat trei spaţii ,fiecare cu 
CF propriu  , 

Tinand cont de prevederile art.2(1),art.3 litera „c”, art. 4(1) si art.5(1) din Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete 
medicale, actualizată 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1),(2) litera „c” si art. 45 alin.1  din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala,republicată , 
 Adoptam prezenta 
 
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aproba modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune  nr. 6070 
din 10.12.2004 încheiat între Primăria Peciu Nou şi d-na dr. Liubimirescu Nataşa ,având ca 
obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează cabinetul medical după cum urmează:  
          - Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (ap.2 ) în care 
funcţionează cabinetul medical “DR. LIUBIMIRESCU NATAŞA”  ,înscris în CF 401012-C1-
U2 Peciu Nou, cu nr. cadastral 401012-C1-U2, compus din: hol ,un grup sanitar şi 5 încăperi, cu 
o suprafaţă utilă de 116.89 mp., 36.79% părţi comune indivize şi 249/676 mp. teren cu drept de 
proprietate şi CF 401012-C1-U5 Peciu Nou, cu nr. cadastral 401012-C1-U5, compus din hol şi 
un grup sanitar, cu 3.49% părţi comune indivize şi 24/676 mp. teren cu drept de proprietate. 

 
 Art. 2  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Doamnei doctor Liubimirescu Natasa , 
• D-nei Pozsar Silvia- inspector  la Primaria Peciu-Nou –responsabil cu evidenta 

spatiilor locative, 
• Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis pentru avizare, 
• cetatenilor  comunei prin  afisare, 
• Institutiei Prefectului Timis, Directia contencios administrative si controlul 

legalitatii actelor. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
JURCĂ IOAN MIHAI 

 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 


