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COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

 HOTĂRÂRE  
NR.3 DIN 14.01.2010 

 
privind aprobarea înscrierii în Planul Anual de Achiziţii a  unor obiective  

 
 
 

Consiliul Local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
Având în vedere referatul întocmit de d-na Neculcea Diana-Florina, referent în 

cadrul compartimentului dezvoltare, proiecte şi achiziţii publice , 
În temeiul prevederilor art.36 lin.2)lit.b)şi art ‚. 45 alin 1) din Legea nr. 215 

/2001 privind administraţia publică locală republicată, 
Adoptăm prezenta  
  
  

HOTĂRÂRE 
 
 
 
ART.1-Se aprobă înscrierea în Planul Anual de Achiziţii pe anul 2010 a  unor 

obiective cuprinse în anexa care face parte integrantă din această hotărâre. 
 

ART.2-Prezenta hotărâre se comunică : 
-Cetăţenilor comunei Peciu Nou, prin afişare; 
-Compartimentului buget-finanţe din cadrul primăriei Peciu Nou; 
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
LAZĂR MARIN   

 
 
 
 
 

              
 Contrasemneaza 

                           Secretar 
                                               Viorica-Lidia  Miatov 
            
 
 
        
 
 
 



Anexa la HCL nr. 3 din 14.010.2010  
 

Obiective propuse pe anul 2010 
 
LUCRARI 
1)Caminul cultural din localitatea Dinias  
     -Lucrari de reparatii, amenajare curte si parcari 
 
2)Grup Protectia si siguranta impotriva incendiilor PSI in localitatea Peciu 
Nou 
     -Lucrari de amenajare  
 
3)Sediul Primariei comunei Peciu Nou 

- Extinderea sediului institutiei 
- Reparatii curente garaj + curte 
- Inlocuirea instalatiei electrice 

 
4)Gradinita Peciu Nou + Diniaş 

- Lucrari de reparatii  
 
5)Scoala Generala cu clasele I-IV din Peciu Nou + Diniaş 

- Lucrari de reparatii 
 
6)Sala de Sport Peciu Nou  

- Lucrari de reparatii  
 
7)Baza sportiva Dinias (teren de sport)  
    - Lucrari de reabilitare si amenajari 
 
8)Baza sportiva Peciu Nou (teren de sport)  

- Lucrari de reparatii si amenajari 
 
9)Baza sportiva Sanmartinu Sarbesc (teren de sport)  

- Lucrari de reparatii si amenajari   
 
10)Liceul Teoretic Peciu Nou  

- Construire corp II cladire( nou) 
- Amenajarea terenului de sport din incinta curtii  

 
11)Statia de apa Peciu Nou si Dinias  

- Lucrari de reparatii curente si imprejmuire a forajelor 
- Racordarea gospodariilor la noua retea de distributie a apei 

potabile introduse in anul anterior 
 
12)Gropi de gunoi  

- Lucrari de inchidere a groapei de gunoi in localitatea Peciu Nou 
 



13)Amenajare peisagistica parc central comuna Peciu Nou, localitatea 
Peciu Nou, judetul Timis 

- Partea de cofinantare 
 
14)Extinderea si modernizarea retelei de electrificare in PUZ-ul localitatii 
Peciu Nou 
15)Modernizarea sistemului de iluminat public in localitatea Peciu Nou 
16)Lucrari rutiere si de modernizare a drumurilor  comunale si satesti in 
comuna şi PUZ-urile noi lotizate 
17)Lucrari de reabilitare a dispensarelor umane 
18) Lucrări de reabilitare biserici  
19) Introcucerea sistemului de alimentare are cu apă nîn localitatea  
Sînmartinul Sîrbesc  
SERVICII 
1)Servicii de arhitectura peisagistica „Infiintare parc in localitatea Dinias”  
2)Servicii de arhitectura peisagistica „Infiintare parc in localitatea 
Sanmartinu Sarbesc”  
3)Servicii de intocmire extindere PUG (continuare) 
4)Servicii de topografie, dezmembrari, intabulari, etc  
5)Servicii de gestionare a deseurilor (contract cu Buzias pentru primirea 
gunoiului)  
6)Servicii de proiectare instalatii electrice „Retea de iluminat public”  
7)Servicii de proiectare drumuri comunale in localitatea Peciu Nou , 
Dinias si Sanmartinul Sarbesc  
8)Servicii de proiectare „Amenajare centru civic in Peciu Nou, 
Sanmartinu Sarbesc si Dinias”  
PRODUSE 
1)Achizitii mobilier Caminul Cultural Peciu Nou 
2)Achizitie autoturism Logan prin programul RABLA 
3)Achizitie autobus 
4)Achizitie echipamente si dotari pentru Grup PSI 
5)Achizitie hidrofoare (2 bucati) de 5.000 l la statia de apa din localitatea 
Peciu Nou 
6)Achizitie combustibil pentru autoturismele si utilajele care apartin 
institutiei 
7)Achizitie piese de schimb si service pentru autoturismele si utilajele 
institutiei 
8)Achizitie tractor de 90-100 CP 
9)Achizitie lama si plug de zapada 
10)Achizitie remorca auto de 7 tone 
11)Achizitie cilindru compactor 
12) Achiziţie pubele  
13)Achiziţie imobil „Creşa „ din localitatea Peciu Nou 
                                                                                                                        
                                                                                      Intocmit, 
                                                                              Diana Neculcea 
 



    
 
                                                                     REFERAT 
 
 
 
 Subsemnata Neculcea Diana, angajata in cadrul Primariei, 
Compartimentul “Dezvoltare,proiecte si achizitii publice”,propun 
aprobarea obiectivelor propuse pe anul 2010, pentru a putea aproba 
ulterior planul anual al achizitilor publice in conformitate cu OUG 
34/2006.Va aduc la cunostinta faptul ca planul anual al achizitiilor publice 
cuprinde suma estimata pentru fiecare lucrare/serviciu/produs, ceea ce 
presupune: o mini-evaluare a lucrarilor ca sa se poata determina un cost 
pentru ceea ce urmeaza a fi efectuat,respectiv caiet de sarcini, iar pentru 
produse este nevoie de solicitarea de oferte. 
Deasemena, serviciile de proiectare sunt obligatorii pentru a defini o 
valoare a ceea ce urmeaza a fi executat. 
 Luand in considerare cele enumerate mai sus, va rog sa procedati 
in consecinta. 
 Va multumesc, 
 
 
 
 
         Referent 
                                                                     Diana Neculcea 
 


