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HOTARARE 
Privind asumarea noilor indicatori fizici şi financiari ai lucrării de 

investiţie 
„Construire sistem canalizare a apelor uzate menajere şi a Staţiei de epurare 

în localitatea Peciu Nou judeţul Timiş”  
 
  Consiliul local al comunei PECIU NOU, întrunit în şedinţa 
ordinară la data de 15.06.2009; 
  Având în vedere: 
- Iniţiativa Primarului comunei PECIU NOU, prin care propune să se aprobe 
indicatorii economici actualizaţi ai investiţiei „Construire sistem canalizare 
a apelor uzate menajere şi a Staţiei de epurare în localitatea Peciu Nou 
judeţul Timiş”  
 
- ţinând cont de adresa 7287/S3/25.05.2009 a instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş emisă în baza adresei nr. 670/B.C.-OG 7/2006/20.05.2009 a Comisiei 
privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local PECIU NOU; 
  În conformitate cu legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HG nr.28/2008, 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. *d* şi art. 45 alin (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – adoptă 
prezenta: 
 

HOTARARE 
 
 Art.1.- Se aprobă devizul general întocmit la faza de proiectare al 
lucrării de investiţie  „Construire sistem canalizare a apelor uzate menajere 
şi a Staţiei de epurare în localitatea Peciu Nou judeţul Timiş” actualizat şi 
se însuşesc indicatorii fizici şi financiari  , conform documentaţiei anexate 
la prezenta hotărâre, astfel: 

- costul total al investiţiei conform Devizului General 1.139.509,12–euro, 
respectiv  4.783.317,433 lei la cursul de schimb BNR 1 Euro= 4,1977 lei din 
data de 12.06.2009; 

- Cost/m reţea( inclusiv staţie de epurare, 269,39 euro , 1.130,818 lei; 
  - cost/locuitor, 215,82 euro, 905,948 lei; 
 
 Art.2.  Prezenta se comunică: 
 

- Institutiei Prefectului – Judet Timis; 
- Cetăţenilor comunei, prin afisare. 

 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,             
   TODOROV VLASTIMIR 

         
 
 

Avizat pentru legalitate, 
 

      Secretarul comunei PECIU NOU 
           MIATOV VIORICA-LIDIA 
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Proiect de hotarare 
Privind asumarea noilor indicatori economici ai lucrării de investiţie  

„Construire sistem canalizare a apelor uzate menajere şi a Staţiei de epurare 
în localitatea Peciu Nou judeţul Timiş”  

 
 

 
  Consiliul local al comunei PECIU NOU, întrunit în şedinţa 
ordinară la data de ________; 
  Având în vedere: 
- Iniţiativa Primarului comunei PECIU NOU, exprimată în expunerea de motive a 
primarului comunei PECIU NOU; 
- ţinând cont de adresa 7287/S3/25.05.2009 a instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş emisă în baza adresei nr. 670/B.C.-OG 7/2006/20.05.2009 a Comisiei 
privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local PECIU NOU; 
  În conformitate cu legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HG nr.28/2008, 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. *d* şi art. 45 alin (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – adoptă 
prezenta: 
 

HOTARARE 
 
 Art.1.- Se aprobă devizul general întocmit la faza de proiectare al 
lucrării de investiţie (..), actualizat la data de , conform documentaţiei 
anexate la prezenta hotărâre, care cuprinde următorii indicatori economici:  

a) Valoarea totală a investiţiei conform Devizului General –euro, respectiv 
lei(inclusiv TVA) la cursul de schimb BNR 1 Euro=lei din data de; 

b) Valoarea aferentă Construcţii+Montaj –Euro, respectiv lei(inclusiv TVA). 
 

 Art.2.  Prezenta se comunică: 
- Institutiei Prefectului – Judet Timis; 
- Publică prin afisare. 

 
 

PRIMAR 
FĂRCĂLĂU IOAN 

 
 
PECIU NOU 
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