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HOTĂRÂRE  
NR 5 DIN 14.01.2010 

 
Privind acordul Consiliul Local al Comunei Peciu Nou pentru instrumentarea 

proiectului integrat 
 

“Proiect integrat privind modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Peciu 
Nou, înfiintarea retelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de 

epurare în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiintarea si dotarea centrului 
de asistentă după programul scolar si achizitionarea de materiale si echipamente 
pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou, judetul 

Timis” compus din: 
 
 
1. “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judetul Timis”; 
2. “Înfiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere si a statiei de epurare în Sânmartinul 

Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
3. “Înfiintare retea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
4. “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip “after school”, în 

comuna Peciu Nou”; 
5. “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării patrimoniului 

cultural imaterial din comuna Peciu Nou”;  
 
 

Consiliul Local al  Comunei Peciu Nou, Judetul Timis 
 

În vederea accesării fondurilor – Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"; 

 
Având în vedere referatul primarului comunei Peciu Nou,Ioan Farcalau ,prin care 

propune aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local Peciu Nou pentru 
instrumentarea proiectului integrat “Proiect integrat privind modernizarea infrastructurii rutiere în 
comuna Peciu Nou, înfiintarea retelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de 
epurare în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiintarea si dotarea centrului de asistentă 
după programul scolar si achizitionarea de materiale si echipamente pentru promovarea 
patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou, judetul Timis” compus din: 
 

1. “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judetul Timis”; 
2. “Înfiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere si a statiei de epurare în Sânmartinul 

Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
3. “Înfiintare retea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
4. “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip “after school”, în 

comuna Peciu Nou”; 



 
5. “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării patrimoniului cultural 

imaterial din comuna Peciu Nou”; 
 
Tinând cont de de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Peciu Nou; 

 
 

În conformitate cu prevederile:  
• Art.20 alin.(2) din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Hotărârii de Guvern nr. 577/1997, pentru aprobarea programului privind pietruirea 

drumurilor comunale, alimentare cu apă a satelor, conectarea satelor la reteaua de 
electrificare si la retelele telefonice, modificată si completată prin HG nr.1256/2005; 

• Legii  nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;  
• Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin 

Ordonanţa de Urgenţă 13/2008; 
 
În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Peciu Nou; 
În temeiul art.10, art. 38 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), art.46 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta:  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1.- Se aprobă instrumentarea proiectului integrat “Proiect integrat privind 
modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Peciu Nou, înfiintarea retelei de alimentare cu apă 
potabilă, canalizare si a statiei de epurare în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiintarea 
si dotarea centrului de asistentă după programul scolar si achizitionarea de materiale si 
echipamente pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou, judetul 
Timis” compus din: 
 

1. “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judetul Timis”; 
2. “Înfiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere si a statiei de epurare în Sânmartinul 

Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
3. “Înfiintare retea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
4. “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip “after school”, în 

comuna Peciu Nou”; 
5. “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării patrimoniului cultural 

imaterial din comuna Peciu Nou”; 
 
Necesitatea si oportunitatea investitiei sunt justificate de impactul pe care realizarea ei îl va 

avea în zonă. Este vorba de cresterea atractivitătii zonei precum si de cresterea mobilitătii 
comunitătii locale prin realizarea de lucrări de modernizare si de întretinere a străzilor comunale 
ce vor fi modernizate prin proiect. Înfiintarea retelei de alimentare cu apă potabilă si a retelei de 
canalizare cu statiei de epurare e strict necesară pentru dezvoltarea si adaptarea comunitătii 
locale la normele igienico-sanitare europene, pentru prevenirea riscurilor ce amenintă sănătatea 
locuitorilor comunei si, nu în utimul rând, pentru îmbunătătirea conditiilor de viată si dezvoltarea 
socio-economică a satului Sânmartinul Sârbesc, precum, si a întregii comune Peciu Nou. Prin 
integrarea componentei culturale, de achizitionarea de echipamente şi materiale specifice în 
scopul conservării si promovării patrimoniului cultural imaterial, si a componentei sociale, de 
înfiintare a unui centru social de tip – after school - se urmăreşte sustinerea si promovarea 



educatiei, a culturii si a traditiilor locale ce îmbogătesc spiritul comunitătii locale si crează 
premizele unei dezvoltări armonioase si durabile a comunei Peciu Nou.  
 

Art.2.- Consiliul Local al Comunei Peciu Nou confirmă necesitatea şi oportunitatea 
încheierii Acordurilor de parteneriat nr.6141/09.07.2009 si nr.6412/09.07.2009, aprobate prin 
HCL 173/08.07.2009,  având în vedere că primele iniţiative de conservare şi promovare a 
specificului popular local precum şi primele iniţiative de sprijin şi coeziune socială trebuie să vină 
din partea: autorităţile publice locale,  a unităţilor de cult şi, nu în ultimul rând, din partea 
aşezămintelor culturale. Este de datoria noastră să ne implicăm în viitorul comunităţii noastre şi 
în păstrarea frumuseţilor spirituale tradiţionale, în stimularea interesului copiilor pentru activităţi 
de cunoaştere a tradiţiilor locale, în activităţi de asistenţă socială,  în promovarea şi încurajarea 
copiilor şi tinerilor din comuna Peciu Nou,  pentru că numai aşa vom putea spune că am sădit în 
sufletul lor sentimentul de mândrie că aparţin unei comunităţi locale unice – Peciu Nou.” 

 
 Art.3- Se confirmă că numărul de locuitori din comuna Peciu Nou este de 5115 locuitori.  

 
Art.4.- Consiliul Local al comunei Peciu Nou se angajează să asigure exploatarea drumurilor 

în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor. 
 

Art.5.- Se confirmă ca investiţia face parte din Strategia de dezvoltare locală a comunei Peciu 
Nou. 
 

Art.6.- Consiliul Local al comunei Peciu Nou se angajează să suporte cheltuielile de 
mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, de la data la care 
investiţia va fi dată în exploatare. 
 

Art.7.- Prezenta Hotărâre a Consiliului Local Peciu Nou abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Peciu Nou nr. 146/14.05.2009. 
 

Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică către: 
 

 Instituţia prefectului– judeţul Timiş; 
 Primarul comunei Peciu Nou; 
 Populaţiei, prin afişare; 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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