
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
 privind revocare hotărârii nr. 36 adoptată de consiliul local Peciu Nou 

la data de 30.09.2004 şi a hotărârii cu nr.100 adoptată de consiliul local 
Peciu Nou  la data de 11.08.2006 

 
 Consiliul local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
  
 Luând în considerare raportul întocmit de domnul Primar Ioan Fărcălău, 

Ţinând cont de cererea doamnei Biro Margareta –Clara ,reprezentant legal 
al SC.Biro SRL.,prin care solicită închirierea spaţiului alăturat Farmaciei ,din 
cadrul imobilului cu nr.278 Peciu Nou                                                                                                  

 În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), c), alin. (5) lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publica locala, republicată,  

În temeiul art.45 alin. (3)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată, adoptă  prezenta adoptă  prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1 – Se aprobă ,începând cu data de 01.05.2009 ,rezilierea 
contractelor de închiriere cu nr. 1467 din 21.02.2002  prelungit cu HCL 
100/11.08.2006 pe perioada: 01.10.2006-01.10.2011 şi a contractului cu 
nr.3175/08.12.1999 prelungit prin HCL nr. 36/30.12.2004 pe perioada: 
08.12.2004 -08.12.2009. 
 
 Art.2 – Cu data adoptării prezentei, se revocă hotărârea consiliului local 
nr. 36 din 30.09.2004 şi hotărârea consiliului local nr.100 din 11.08.2006. 
 
 Art.3  Se aprobă încheierea unui nou contract cu d-na Biro Margareta 
,reprezentantul legal al SC Biro SRL,pentru spaţiu cu destinaţie de Farmacie 
,înscris în CF 400093-C1-U3  şi  400093-C1-U5 Peciu Nou,începând cu data de 
01.05.2009. 
 

Art.4  – Prezenta hotărâre, se comunică: 
- doamnei Biro Margareta –Clara, 
- Primarului comunei Peciu Nou, 
- D-nei Pozsar Silvia-inspector taxe şi impozite la Primăria Peciu-Nou,  
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş, Contencios-administrativ. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

OROSZ VIOREL 
 
 

PECIU NOU        Contrasemnează 
DATA: 16.04.2009           Secretar 
Nr. 91              Miatov Viorica-Lidia 
 
 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13 



 
NR 3905 / 08.04.2009 

 
 
 
 
 

REFERAT  
 
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu nou ,având în vedere 

faptul că în comuna Peciu Nou funcţionează o singură farmacie ,cu care este 

încheiat un contract de închiriere ,dar conform prevederilor legale ,spaţiu nu este 

suficient pentru a funcţiona se impune rezolvarea acestei situaţii. 

Ţinând cont de faptul că spaţiu cu destinaţie de farmacie se află în 

imobilul  cu nr.278,unde a fost efectuată o documentaţie de subapartamentare şi 

a fost stabilită destinaţia întregului imobil ,propun să adoptaţi un proiect de 

hotărâre privind rezilierea contractelor încheiate cu d-na Biro Margareta şi 

încheierea unui nou contract conform CF-urilor rezultate în urma înscrierii 

documentaţiei de subapartamentare. 

    

 

 

 

 

 

PRIMAR  

IOAN FĂRCĂLĂU 


