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CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proi ectului „Construc Ńia 

sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi construc Ńia sta Ńiei de 
epurare a localit ăŃii Peciu-Nou, jude Ńul Timi ş” 

Precum şi a altor m ăsuri necesare implement ării acestuia 
 
 

 În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificările şi completările, 
 
 Analizând prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaŃiul rural, precum şi pe cele ale 
Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din spaŃiul rural, precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a Comisiei privind determinarea oportunităŃii proiectelor, 
 
 Luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a 
infrastructurii în spaŃiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea 
oportunităŃii proiectelor, 
 
 Luând în considerare  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 
 
 łinând seama de prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 45/2003 
privind finanŃele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
„ConstrucŃia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi construcŃia staŃiei de 
epurare a localităŃii Peciu-Nou,judeŃul Timiş,România”, 
 
 Având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f) şi m), art. 68 alin.(1) lit. b), 
precum şi pe cele ale art. 128 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
cu modificările şi completările, 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU-NOU JUDE łUL TIMIŞ, 
adopt ă prezenta hot ărâre. 

 



 
 Art.1 - Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „ConstrucŃia sistemului de 
canalizare a apelor uzate menajere şi construcŃia staŃiei de epurare a localităŃii Peciu-
Nou,judeŃul Timiş,România”, pentru care se solicită finanŃarea în baza Programului 
de dezvoltare a infrastructurii în spaŃiul rural, instituit prin OrdonanŃa Guvernului 
nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici  
 a)- valoarea investiŃiei :  - 4.000.000 lei 
 b)- Durata de executare  - 18 luni 

c)- Epurarea apei    -avansată( nitrificare, denitrificare 
     eliminarea fosforului pe cale biologică) 

 d)- nu are efecte negative asupra mediului 
 
 Art.2 - Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 
prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreŃinere şi exploatare pentru acesta se 
suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 
 
 Art.3  – Se ia act de DeclaraŃia pe propria răspundere a reprezentantului legal 
al comunei Peciu-Nou prevăzută în anexă. 
 
 Art. 4  – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează 
primarul comunei Peciu-Nou. 
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