
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL  
 

 HOTĂRÂREA NR.8 
Din 05.02.2018 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.26/22.04.2016  
privind implementarea proiectului „Modernizare infrastructură de acces agricolă, 

 în comuna Pișchia, județul Timiș” 
 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș;  
Având în vedere: 
- expunerea de motive înregistrată sub nr.374/31.01.2018 a d-lui Sas Ioan, primarul  

Comunei Pișchia, prin care propune aprobarea implementării proiectului „Modernizare 
infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș”; 

- raportul de specialitate nr.398/01.02.2018  întocmit de d-na Herec Cristina-
Mărioara, inspector de specialitate;  

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr.25/22.04.2016 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia 
„Modernizare infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș”; 

În conformitate cu dispozițiile: 
- art.120 și art. 121 alin.1 și 2 din Constituția României, republicată;  
- art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
- art.7 alin.2 și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
- art.36 alin.2 lit.b și d din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 

republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr.26/22.04.2016 privind 

implementarea proiectului „Modernizare infrastructură de acces agricolă, în comuna 
Pișchia, județul Timiș”, după cum urmează:  

“Punctul 5 din Anexa 1 la Hotărârea nr.26/22.04.2016 se modifică și se 
completează astfel: 

 „Numărul de kilometri propuși a fi reabilitați prin proiect este de 11.840,00 m 
din care: 
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Nr. crt. Denumirea  
Denumire dată de 

inventar 

Lungime,  

[m] 

Lăţime parte 
carosabilă    

[m] 

Comuna Pișchia 

1.  Tronson 1 DE 464, DE 461 2 030 

3,00  

2.  Tronson 2 DE 478, DE 476 3 120 

3.  Tronson 3 DE 485/1 1 385 

4.  Tronson 4 DE 210, DE 183 1 692 

5.  Tronson 5 
DE 565, DE 562, 

DE 508, DE509 
3 613 

 Total Comuna Pișchia    11 840 m 

 
Punctul 6 din Anexa 1 la Hotărârea nr.26/22.04.2016 se modifică și se 

completează astfel: 
Proiectul de investiții are următoarele caracteristici principale: 
Valoarea totală a investiției 1.166.010,75 euro 
Durata de realizare a investiției 24 luni 
Lungime drum de exploatare 
modernizat 

11.840,00 m 

Suprafața carosabilă – lățime 3,00 m 
Acostamente 2 x 0,375 m 
Număr benzi de circulație 1 

         „ 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează d-na Herec Cristina-

Mărioara, inspector de specialitate. 
Art.3. Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 8 consilieri din 9 prezenți la 

ședință, 1 vot „abținere”. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-judeţul Timiș; 
- Primarului comunei Pișchia; 
- D-nei Herec Cristina-Mărioara, inspector de specialitate; 
- Cetățenilor prin afișare. 

 
 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,         
                         Jurj Gheorghe                                        Nicola Otilia–Adriana   
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	H O T Ă R Â R E:

