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 HOTARARE   
Privind aprobarea masurilor necesare implementarii proiectului “AMENAJARE 
PEISAGERA PARC CENTRAL” in localitatea Peciu Nou,comuna Peciu Nou,jud. 

Timis 
 

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere prevederile  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 59/2007 
privind instituirea  Programului National de Imbunatatire a Calitatii Mediului prin 
Realizarea de Spatii Verzi precum si de Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii 
Durabile cu nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de Finantare a Programului national 
de imbunatatire a calitatii mediului  prin realizarea de spatii verzi in localitati; 
 Luand in considerare prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii 
devizului General si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective  
de investitii si lucrari de interventii, 
 Luand act de referatul compartimentului “Dezvoltare, proiecte si achizitii publice” 
 Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere prevederile art. 36 , art 63, precum si cele ale art. 126 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare, adopta prezenta  
 

HOTARARE 
 

ART. 1. Se aproba studiul de  fezabilitate  si poiectul tehnic al proiectului “Amenajare 
peisagera parc central in localitatea Peciu Nou, comuna Peciu Nou” pentru care se 
solicita finantare in baza Programului National de Imbunatatire a Calitatii Meediului prin 
Realizarea de Spatii Verzi precum si indicatorii tehnico-economici. 
ART. 2. Se aproba aplicarea proiectului in cadrul Programului national de Imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati instituit prin Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 59/2007. 
ART. 3. Se aproba cofinantarea proiectului “ Amenajare peisagera parc central in 
localitatea Peciu Nou” din bugetul local 
ART. 4. Cu ducerea  la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Peciu Nou, dl. Farcalau Ioan. 
ART. 5. Prezenta  hotarare, se comunica: 

- Compartimentului “ Dezvoltare, proiecte si achizitii publice” 
- Primarul Comunei Peciu Nou, dl Farcalau Ioan 
- Institutiei Prefectului judetul Timis , Contencios –Administrativ  
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REFERAT 
 
 

 Subsemnata Neculcea Diana, angajata  in cadrul Primariei Peciu Nou, prin 
prezentul va rog sa adoptati o hotarare prin care sa aprobati Studiul de Fezabilitate si 
Proiectul Tehnic pentru amenajarea parcului din localitatea Peciu Nou. 
 Acest lucru este necesar in vederea depunerii proiectului pentru finantare in 
cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii 
verzi. 
 Va multumesc! 
 
 
 


