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H O T A R A R E 
PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE , A 

PROIECTULUI TEHNIC ŞI EXECUTAREA   LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A UNUI 
BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN LOCALITATEA PECIU NOU                                                   

 
 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul  domnului  Ioan Fărcălău, Primarul Comunei 
Peciu Nou referitor la   întocmirea  studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic 
în vederea  construirii unui bazin de înot în localitatea Peciu Nou. 

 În conformitate  cu prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale , 
 În conformitate cu prevederile ordinului  nr. 677 din 3 aprilie 2007 privind 
aprobarea Programului "Bazine de inot" realizat prin Compania Nationala de 
Investitii "C.N.I." - S.A. 
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- republicată privind 
administraţiapublicălocală,                 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aprobă efectuarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic în 
vederea construirii  unui bazin de înot acoperit, 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 prin Ordinul ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 

677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot” realizat prin Compania 

Naţională de Investiţii „CNI” -  S.A. a fost aprobat Programul „Bazine de înot”, 

program de interes public şi social, prin care se asigură finanţarea construcţiei de 

bazine de înot din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

şi ţinând cont de faptul că în comuna Peciu Nou nu există un astfel de bazin 

,propun să adoptaţi un proiect de hotărăre privind efectuarea studiului de 

fezabilitate ,a proiectului tehnic şi construirea unui astfel de bazin. 
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