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H O T A R A R E 
Privind  aprobarea finalizării lucrărilor de construire a Complexului Cultural din 
localitatea Peciu Nou şi extinderea acestor construcţii prin construirea unei  terase 
 
 

Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 Având în vedere referatul domnului Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu 
Nou prin care propune  finalizarea  lucrărilor de instalaţii, utilităţi , finisaje şi 
construcţia unei terease  la complexul cultural din localitatea Peciu Nou. 
 În conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, art 124 litera „c”, 
 In  temeiul  dispozitiilor   art.  36  (2 )  litera  „b  „   si  art.  45  (2)  din  Legea  
nr.  215 / 2001 republicată privind  administratia  publica  locala  , 
 Adoptam   prezenta   
 
 

H O T A R A R E  : 
 

ART.1-Se aprobă finalizarea  lucrărilor  de instalaţii, utilităţi , finisaje şi 
construcţia unei terase  la „Căminul Cultural Peciu Nou . 
 ART.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri ,se încredinţează domnul 
Fărcălău Ioan ,primarul comunei Peciu Nou. 
 ART.3.-Prezenta Hotărâre , se comunică: 
    -Primarului comunei Peciu Nou,domnul Ioan Fărcălău; 
     -Instituţiei Prefectului Timiş Direţia Contencios –Administrativ. 
  -Cetăţenilor comunei Peciu Nou prin afişare; 
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REFERAT 
 
 
 Subsemnatul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou având în vedere 

că în urma contractului încheiat între Primăria Peciu Nou şi S.C „SFS-

CONSTRUCT” S.R.L (încheiat în mandatul domnului primar Luchin Ignia) 

pentru construirea complexului cultural din localitatea Peciu Nou a   rezultat un 

litigiu datorită neplăţii de către primărie a sumelor datorate pentru lucrările 

efectuate , litigiu câştigat  de către aceasta din urmă printr-o hotărâre definitivă 

şi irevocabilă ,suma debitoare fiind onorată prin această hotărâre şi având în 

vedere că lucrările la casa de cultură nu sunt finalizate (lucrări de 

instalaţii,utilităţi şi finisaje),propun să adoptaţi un proiect de hotărâre privind 

angajarea unei firme ,în vederea finalizarii acestora. 

Pe lângă aceasta, mai este necesar extinderea prin  construcţia unei terase 

deschise pentru folosirea pe timp de vară a căminului cultural .  
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