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H O T A R A R E 
 

PRIVIND ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE , A PROIECTULUI TEHNIC ŞI   
EXECUTAREA LUCRĂRII DE INVESTIŢIE „EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ 

POTABILĂ ÎN LOCALITATEA PECIU NOU „                                                               
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul  domnului  Ioan Fărcălău, Primarul Comunei Peciu Nou 
prin care propune extinderea reţelei de apă potabilă în cartierele noi, rezultate prin 
extinderea intravilanului în loclitatea Peciu Nou,        

 În conformitate  cu prevederile art.44  din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale , 

În temeiul Hotărârii  nr. 28 din  2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii 

   În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) şi alin. 4, lit. (d) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
            În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului în vederea 
executării lucrărilor de investiţie „ Extindere reţea de apă potabilă  în localitatea Peciu 
Nou” 
 Art. 2 – Prezenta hotarare, se comunica: 

-     Cetăţenilor comunei Peciu Nou-prin afişare la sediul Primăriei; 
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ; 
-     Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei . 
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REFERAT 
 
 

 

 Subsemnatul Ioan Fărcălău,primarul comunei Peciu Nou,având în vedere 

faptul că localiatatea Peciu Nou dispune de un sistem de alimentare cu apă 

potabilă iar reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă zonele existente 

în noile Puz-uri ,se impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă în aceste 

zone. 

 Având în vedere această deficienţă ,propun să adoptaţi un proiect de 

hotărâre privind extinderea reţelei de apă potabilă . 
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