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H O T A R A R E 
Privind depunerea cererii la instanţa de judecată competentă să constate dreptul de 
proprietate al comunei Peciu Nou asupra unui teren din intravilanul localităţii Diniaş 
 
 

Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 Luând în considerare cererea verbală a domnului Stoianov Iova din localitatea 
Diniaş, cu privire la acceptul Consiliului local de a se realiza un schimb de teren  între 
susnumit şi comuna Peciu Nou, 
 Având în vedere că imobilul evidenţiat în CF 141 Diniaş  achiziţionat prin 
cumpărare conform HCL 104/207, se află edificat pe terenul cu nr. Cadastral 172- 
proprietatea comunei şi nr. cadastral 173 care este -proprietatea numitului Stoianov 
Nica (decedat), tatăl domnului Stoianov Iova; 
 Văzând că dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. Cadastral 173 a fost 
dobândit în anul 1999 prin uzucapiune, conform sentinţei civile nr. 2299/1999 iar 
această situaţie nu este conformă cu realitatea, deoarece construcţia de pe acest 
teren a fost realizată în anii 1970 şi s-a aflat nemijlocit în proprietatea fostului CAP 
Diniaş, apoi a Societăţii agricole Agroprodukt, astfel încât terenul aferent nu putea să 
fie dobândit în proprietate prin uzucapiune, decât de către societatea Agricolă 
„Agroprodukt” şi nu de către domnul Stoianov Nica, 
 In  temeiul  dispozitiilor   art.  36  (2 )  litera  „b  „   si  art.  45  (2)  din  Legea  
nr.  215 / 2001 republicată privind  administratia  publica  locala  , 
 Adoptam   prezenta   
 
 

H O T A R A R E  : 
 

ART.1-Se aprobă depunerea la Judecătoria Timişoara a cererii de constatare 
a dreptului de proprietate al comunei Peciu Nou, asupra terenului evidenţiat în CF 
552 Diniaş cu nr. Cadastral al parcelei 173. 
 ART.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri ,se încredinţează domnul 
Fărcălău Ioan ,primarul comunei Peciu Nou. 
 ART.3.-Prezenta Hotărâre , se comunică: 
    -Primarului comunei Peciu Nou,domnul Ioan Fărcălău; 
     -Instituţiei Prefectului Timiş Direţia Contencios –Administrativ. 
  -Cetăţenilor comunei Peciu Nou prin afişare; 
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