
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea de principiu a înfiin Ńării serviciului comunitar de utilit ăŃi publice 

la nivelul comunei Peciu Nou, judeŃul Timi ş 
 

Consiliul local al comunei Peciu Nou judeŃul Timi ş; 
Având în vedere: 

• Instrumentarea proiectului „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, construcŃia 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”. 

• avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat, lucr ări şi servicii publice; 

În conformitate cu prevederile: 
• 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 înfiinŃarea de principiu a serviciului comunitar de utilităŃi 

publice, la nivelul comunei Peciu Nou judeŃul Timiş, ca şi activitate în cadrul 
proiectului „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, construcŃia staŃiei de   epurare 
a localităŃii Peciu Nou” 
� Proiecte secundare : 
„Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou” 
„Promovare culturală prin achiziŃionarea de obiecte şi echipamente specifice”. 

Art.2  – Serviciul comunitar de utilităŃi publice se va înfiinŃa în cadrul Consiliului local 
Peciu Nou şi va fi gestionat de către acesta, prin gestiune directă, conform art. 29 alin.(2) 
lit. „a” din legea nr. 51/2006: ”compartimente de specialitate fără personalitate juridică, 
organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judeŃean al unităŃii 
administrativ-teritoriale”. 
Art.3  -  În cadrul serviciului comunitar de utilităŃi publice se vor înfiinŃa următoarele 
compartimente: 

� Compartimentul de alimentare cu apă, salubritate, canalizare şi administrare a 
apelor menajere, 

� Compartimentul de administrare a străzilor şi drumurilor din patrimoniul 
comunei Peciu Nou; 

Art.4  - În cadrul serviciului comunitar de utilităŃi publice se vor înfiinŃa un număr de 5 
posturi, dispuse pe cele două compartimente, astfel: 

� Şef serviciu    1    post 
� Compartimentul de alimentare cu apă, salubritate, canalizare şi administrare a 

apelor menajere,  2 posturi 
� Compartimentul de administrare a străzilor şi drumurilor din patrimoniul comunei 

Peciu Nou   2 posturi 
iar personalul încadrat va fi de specialitate şi va răspunde de întreaga activitate ce se va 
desfăşura în cadrul acestui serviciui. În funcŃie de nevoi, personalul va fi detaşat din 
personalul existent la nivelul Primăriei sau dacă va fi cazul, se vor face angajări. 
Art.5  -  Prezenta hotărâre reprezintă angajamentul ferm al Consiliului local al comunei 
Peciu Nou  de a-si duce la îndeplinire obligaŃia de înfiinŃare a serviciului comunitar de 
utilităŃi publice la nivelul comunei Peciu Nou judeŃul Timiş, în cazul în care proiectul mai 
sus menŃionat va fi selecŃionat pentru finanŃare nerambursabilă pe PNDR-Măsura 322 
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaŃia rural ă şi punerea în valoare a moştenirii rurale”; 
Art.6  -  Prezenta hotărâre, se comunică: 

� InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
� Primarului comunei Peciu Nou; 
� PopulaŃiei, prin afişare. 
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Hotărârea s-a adoptat cu 9 voturi „pentru” 


