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H O T A R A R E 
                 Privind  modificarea Organigramei Primăriei şi a Statutului de Funcţii 

 
Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou  judetul  Timis , 

  Având în vedere HCL art. 174 din 08.07.2009 prin care s-a aprobat de principiu înfiinţarea 
serviciului comunitar de utilităţi publice 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”; 
 În  temeiul  prevederilor  art. 36 aliniat  (3 ) litera  ‚b’si  art.  45 aliniat (1)   din  Legea 
administratiei  publice  locale  nr. 215 / 2001 , republicată 

Adopta  prezenta  
 

H O T A R A R E 
 

Art.1 Pentru asigurarea cu personal a Serviciului comunitar de utilităţi publice, se stabilesc 
următoarele posturi: 

-Şef serviciu –inspector 
-Compartiment administrare domeniu public –două posturi din care un şofer şi un muncitor 
-Compartiment gestionarea reţelei de apă şi canalizare – două posturi de muncitor; 
 
Art. 2 – Prezenta  hotarare , se  comunica  : 

-cetăţenilor ,prin afişare , 
-Instituţiei Prefectului  judetul  Timis-Contencios-Administrativ , 
-Consiliului  judetean  Timis –Serviciul  Resurse  umane, 
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