
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordul Consiliului local Peciu Nou pentru instrumentarea proiectului 
integrat „Sistem de canalizare a apelor uzate menajere, construcŃia staŃiei de 

epurare a localităŃii Peciu Nou, modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou 
şi promovare culturală prin achiziŃionarea de obiecte şi echipamente specifice” 

 
 
Consiliul local al comunei Peciu Nou judeŃul Timi ş; 
În vederea accesării fondurilor-Programului NaŃional de dezvoltare rurală, măsura 322 
” Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaŃia rural ă şi punerea în valoare a moştenirii rurale”; 
 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre propus de către domnul primar Ioan F ărcălău 
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriuilui şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat, lucr ări şi servicii publice; 
 
În conformitate cu prevederile: 

• Art.20 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, 

• Hotărârii de Guvern nr. 557/1997, pentru aprobarea programului privind 
pietruirea drumuriloe comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea 
satelor la reŃeaua de electrificare şi la reŃelele telefonice, modificată şi 
completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1256/2005; 

• Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, 
modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 13/2008; 

• Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de acordare autorizaŃiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local, precum şi a Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere; 

În temeiul prevederilor: 
• art.10, art.38 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”c”, art.46 alin (2) lit.”e” din legea 

nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• regulamentului de organizare şi funcŃionare al Consiliului  local Peciu 
Nou, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art.1  – Se aprobă instrumentarea proiectului integrat „Sistem de canalizare a apelor 
uzate menajere, construcŃia staŃiei de epurare a localităŃii Peciu Nou, modernizare 
străzi comunale în comuna Peciu Nou şi promovare culturală prin achiziŃionarea de 
obiecte şi echipamente specifice”compus din : 
 

� Proiect principal  
„Sistem de canalizare a apelor uzate menajere, construc Ńia staŃiei de epurare 
a localităŃii Peciu Nou” 



 
� Proiecte secundare : 

„Modernizare str ăzi comunale în comuna Peciu Nou” 
 
„Promovare cultural ă prin achiziŃionarea de obiecte şi echipamente 
specifice”. 

 
 
Necesitatea şi oportunitatea investiŃiei sunt justificate de impactul pe care realizarea ei îl 
vor avea în zonă. 
Este vorba de creşterea atractivităŃii zonei darorită creării unui acces mai bun, prin 
lucrările de modernizare şi întreŃinerea drumurilor comunale ce se vor efectua. De 
asemenea se urmăreşte creşterea satisfacŃiei locuitorilor prin crearea şi îmbunătăŃirea 
accesului la servicii publice de bază de genul celor referitoare la asigurarea serviciilor de 
canalizare a apei menajere. 
Celălalt obiectiv al investiŃiei, de achiziŃionare de echipamente li materiale specifice 
pentru promovaree culturală, este justificat de nevoia conştientizării şi păstrării tradiŃiilor 
şi obiectivelor culturale locale. 
 
Art.2  - Se confirmă că numărul de locuitori din comuna Peciu Nou este de 5115 
locuitori. 
 
Art.3  – Consiliul local al comunei Peciu Nou se angajează să asigure exploatarea 
drumurilor şi a sistemului de canalizare în conformitate cu reglementările în vigoare 
privind condiŃiile de exploatare a drumurilor şi utilit ăŃilor publice. 
 
Art.4 - Consiliul local al comunei Peciu Nou se angajează să suporte cheltuielile d 
ementenanŃă şi gestionare a investiŃiei, pe o preioadă de cel puŃin 5 ani de la data la care 
investiŃia va fi dată în exploatare. 
 
Art.5 -  Cu data adoptării prezentei, se revocă hotărârea consiliului local nr. 17 din 17 
iulie 2008 privind aprobarea documentaŃiei în vederea accesării fondurilor structurale pe 
măsura 322, proiect integrat canalizare-modernizare străzi în comuna Peciu Nou; 
 
Art.6  – Prezenta hotărâre, se comunică: 

� InstituŃiei Prefectului JudeŃul Timiş; 
� Primarului  comunei Peciu Nou; 
� CetăŃenilor comunei, prin afişare. 
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Hotărârea a fost adaoptată cu 9 voturi „pentru”  


