
                                                                                                      
  
 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR 31   DIN 18.02.2010  

Privind emiterea acordului  de principiu privind implementarea proiectului privind construcţia şi utilizarea 
unei tehnologii inovatoare de tip “EnerSol Tehnologies, Inc-Peps&Pegs Plasma Enhanced Sistems”             

 
  

Consiliul Local al Comunei Peciu Nou, 
Avand in vedere referatul întocmit de d-nul primar Ioan Fărcălău , cu privire la emiterea acordului de principiu referitor 

la implementarea proiectului privind construcţia şi utilizarea unei tehnologii inovatoare de tip “EnerSol Tehnologies, Inc-
Peps&Pegs Plasma Enhanced Sistems, în comuna Peciu Nou 

Ţinând cont de studiul de oportunitate pentru managementul deşeurilor solide în comuna Peciu Nou, întocmit de d-na 
referent Neculcea Diana Florina , 

In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea Finantelor Publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

Ţinând cont de prevederile  art.36, alin (2) litera “d” si alineatul (4) litera (d) din Legea Administratiei Locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,  
Adoptăm prezenta  
 
 

HOTARARE: 
  

Art. 1 –Se aproba acordul de principiu a Consiliului Local al comunei Pecviu Nou privind implementarea proiectului 
privind construcţia şi utilizarea unei tehnologii inovatoare de tip “EnerSol Tehnologies, Inc-Peps&Pegs Plasma Enhanced 
Sistems”  in comuna Peciu Nou.                                                                                                                         

Art. 2 –Se conferă societăţii Auspex Internaţional Finance Corp., mandatul pentru întocmirea tuturor documentelor 
administrative şi de proiectare necesare pentru realizarea proiectului de eliminare a deşeurilor solide, cu respectarea condiţiilor 
de mediu specificate în cadrul avizului public.                                                                                                                                      

Art. 3 –Contribuţia Primăriei comunei Peciu Nou va consta în : 
- - punerea la dispoziţie a terenului necesar pentru construcţia acestei tehnologii; 
- - obţinerea eliberării tuturor autorizaţiilor, aprobărilor, avizelor tehnice necesare în vederea realizării proiectului; 
- - angajarea Primăriei, ca autoritate publică locală, de a transmite autorităţii competente la nivel European toată 

documentaţia tehnico-economică necesară, pe care societatea Auspex Internaţional Finance Corp o va întocmi în vederea 
obţinerii finanţărilor economice pentru realizarea proiectului, precum şi toată documentaţia administrativă care trebuie să 
însoţească cererea de finanţare. 

Art .4-Prezenta hotărâre se comunică :  
• Cetăţenilor comunei Peciu Nou,prin afişare; 
• societăţii Auspex Internaţional Finance Corp; 
• Consiliului Judeţean Timiş; 
• Compartimentului de specialitate, din cadrul Primăriei Peciu Nou; 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş. 
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