
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU 
 

HOTARARE  
Privind aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităti publice  

la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş  
 
 
Consiliul Local al  Comunei Peciu Nou, Judetul Timis; 
Având în vedere:  

Instrumentarea proiectului “Proiect integrat privind modernizarea infrastructurii 
rutiere în comuna Peciu Nou, înfiintarea retelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare si 
a statiei de epurare în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiintarea si dotarea 
centrului de asistentă după programul scolar si achizitionarea de materiale si echipamente 
pentru promovarea patrimoniului cultural şi material din comuna Peciu Nou, judetul Timis” 
compus din: 
 

1. “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judetul Timis”; 
2. “Înfiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere si a statiei de epurare în 

Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
3. “Înfiintare retea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu 

Nou”; 
4. “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip “after school”, în 

comuna Peciu Nou”; 
5. “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării patrimoniului 

cultural imaterial din comuna Peciu Nou”; 
 

Tinând cont de Raportul cu nr. ______ din ________ întocmit de domnisoara promotor 
local a comunei Peciu Nou, Neculcea Diana; 
În conformitate cu prevederile:  

• Legii  nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;  
• Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată 

prin Ordonanţa de Urgenţă 13/2008; 
În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Peciu Nou; 
În temeiul art.10 art.38 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), art.46 alin.(2) lit.e) din Legea 

nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta:  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art.1.- Se aprobă  înfiinţarea de principiu a serviciului comunitar de utilităţi publice la 
nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş, ca şi activitate în cadrul proiectului “Proiect 
integrat privind modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Peciu Nou, 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în 
Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiinţarea şi dotarea centrului de 
asistenţă după programul şcolar şi achiziţionarea de materiale şi echipamente 
pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou, judeţul 
Timiş” compus din: 
 

• “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judeţul Timiş”; 
• “Înfiinţare reţea de canalizare a apelor uzate menajere şi a staţiei de epurare în 

Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
• “Înfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna 

Peciu Nou”; 



• “Înfiinţarea şi dotarea centrului de asistenţă după programul şcolar, de tip “after 
school”, în comuna Peciu Nou”; 

• “Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării 
patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou”; 

Art.2.- Serviciul comunitar de utilităţi publice se va înfiinţa în cadrul Consiliului Local 
Peciu Nou şi va fi gestionat, de către acesta, prin gestiune directa conform art. 18 şi 
art.19 din L241/2006 şi art.29 al.2 lit. a). din L51/2006 „compartimente de specialitate, 
fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori 
judeţean al unităţii administrativ-teritoriale;” 
Art.3.- Serviciul comunitar de utilităţi publice va funcţiona în baza unui regulament ce va 
fi întocmit şi aprobat de Consiliul Local al comunei Peciu Nou pe baza normelor-cadru şi 
a regulamentelor-cadru prevăzute de legislaţia în vigoare;  
Art.4.- In cadrul serviciului comunitar de utilităţi publice vor funcţiona un număr de 2 
compartimente de specialitate şi anume: 

• Compartimentul pentru administrarea domeniului public al comunei Peciu Nou; 
• Compartimentul pentru gestionarea reţelei de apă şi a reţelei de canalizare din 

comuna Peciu Nou; 
Art.5.- In cadrul serviciului comunitar de utilităţi publice se vor înfiinţa un număr de 5 
posturi dispuse pe cele 2 compartimente astfel: 

• şef serviciu – 1 post; 
• Compartimentul pentru administrarea domeniului public al comunei Peciu Nou – 2 

posturi; 
• Compartimentul pentru gestionarea reţelei de apă şi a reţelei de canalizare din 

comuna Peciu Nou – 2 posturi; 
iar personalul încadrat va fi de specialitate şi va răspunde de întreaga activitate ce se 
va desfăşura în cadrul acestui serviciu; 

Art.6.- Prezenta hotărâre reprezintă angajamentul ferm al Consiliului local al comunei 
Peciu Nou de a-şi duce la îndeplinire obligaţia de înfiinţare a serviciului comunitar de 
utilităţi publice la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş, în cazul în care proiectul mai 
sus menţionat va fi selecţionat pentru finanţare nerambursabilă pe PNDR – Măsura 322 
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale". 
Art.7.- Prezenta Hotărâre a Consiliului Local Peciu Nou, abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Peciu Nou nr. 31/19.08.2008. 
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică către: 

-Instituţia prefectului– judeţul Timiş; 
-Primarul comunei Peciu Nou; 
-Cetăţenilor comunei, prin afişare; 
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