
ROMÂNIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
  
 

H O T A R Â R E 
Privind  aprobarea  documentaţiei de sub-apartamentare a  imobilului situat în 

localitatea Peciu Nou, înscris în CF.3658 -Peciu Nou nr. cad. 217/b/17/27/I      
şi CF 3659-Peciu Nou cu nr. cad. 217/b/17/27/II            

 
 Consiliul   local  al  comunei  Peciu-Nou  judetul  Timis ; 
           Avand  in  vedere Referatul domnului primar Ioan Fărcălău  prin  care  propunesă 

se  aprobe  planul  de  sub-apartamenare a imobilului situat în localitatea Peciu Nou  
îscris in   CF.3658 cu  nr. cad.217/b/17/27/I şi CF.3659-Peciu Nou şi CF 3659 cu  nr.cad. 
217/b/17/27/II, conform documentaţiei întocmită de ing. Albulescu Constantin, 
 Ţinând cont de propunerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local cu 
privire la schimbarea destinaţiei clădirii din “ Loc de casă cu farmacie + casa medicului” 
în “loc de casă cu spaţii comerciale la nr. 278”; 

În  temeiul  prevederilor  art.  36 alin.5) lit.c) şi art 45 alin.1) din  Legea  nr.  215 / 
2001  privind  administratia  publica  locala ,republicată 
 Adoptam  prezenta   
 

H O T A R Â R E  : 
 

 Art. 1 -  Se  aproba  planurile de subapartamentare a imobilelor situate în 
localitatea Peciu Nou,îscrise în CF. CF.3658-Peciu Nou nr. cad.217/b/17/27/I şi CF.3659-
Peciu Nou nr.cad. 217/b/17/27/II, conform  documentaţiilor anexate prezentei hotărâri. 
 Art.2 – Se aprobă schimbarea destinaţiei construcţiei din : “ Loc de casă cu 
farmacie + casa medicului” în “loc de casă cu spaţii comerciale la nr.278; 
 Art.3  – Hotărârea se  comunică  : 

- domnului  primar Ioan Fărcălău , 
- Cetăţenilor  comunei  prin  afişare , 
- Instituţiei Prefectului   judeţul  Timiş-Contencios – Administrativ . 
-    O.C.P.I. Timiş; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  DOROBANŢU ŞTEFAN 
 

 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 
Data  :  29 ianuarie 2009                                                 Secretar 
Nr. 6                 Viorica-Lidia  Miatov 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  12   voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul 
de 13; 



NR_________/_______2009 
 

REFERAT 

 

 

 

 

 Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul Comunei Peciu 

Nou,avănd în vedere faptul că  firma SC Top As SRL ,reprezentată 

prin d-n Albulescu Constantin , a efectuat documentaţiile de 

subapartamentare a imobilelor situate în localitatea Peciu Nou,îscrise 

în CF. CF.3658-Peciu Nou nr. cad.217/b/17/27/I şi CF.3659-Peciu 

Nou nr.cad. 217/b/17/27/II ,documentaţii avizate de cadastru dar 

neînscrise în CF datorită lipsei Hotărârii Consiliului Local  cu privire la 

aprobarea acestor documentaţii.propun să adoptaţi un proiect de 

hotărâre cu privire la aprobarea acestora 

 

 

 

 

Primar  

Ioan Fărcălău 


