
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
     Privind  actualizarea Studiului de fezabilitate (SF) completat cu elemente specifice din 
     D.A.L.I. și a  indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Extindere și 
                eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare” 
 
       Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 15.02.2019. 
 
         Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, 
       -Raportul nr. 3308/06.02.2019 al doamnei consilier Ponta Alina Luciana în cadrul  
        Compartimentului Management de Proiect, oraș Pecica, 
       -H.C.L.Pecica nr. 125/14.08.2018 privind  aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.) completat  
        cu elemente specifice din D.A.L.I. și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea 
        investiției: ” Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”, 
        -Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 3 –  
        Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1  
        Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
        surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul  
        locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public în cadrul Programului Operațional Regional  
        (POR) 2014-2020. 
       -Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. elaborat de S.C.  
        Electroconstruct S.R.L.,   
       -Solicitarea de clarificare 3 (Adresa ADR Vest nr. 1183/22.01.2019 înregistrată la Primăria 
        Orașului Pecica cu nr. 1810/23.01.2018) 
       -Solicitarea de clarificare 4 – contractare (Adresa ADR Vest nr. 2360/05.02.2019 înregistrată la 
        Primăria Orașului Pecica cu nr. 3278/06.02.2019), 
       -Actualizarea părții scrise, a devizului general și a devizelor pe obiect, conform Anexei 1 – 
        S.F./D.A.L.I. și Descrierea investiției (extras din S.F./D.A.L.I.) datorită actualizării graficului  
        de realizare a investiției, corectării sumelor reprezentând TVA și a modului de exprimare a  
        valorilor indicatorilor/parametrilor utilizând virgula ca fiind delimitarea dintre numărul întreg și  
         zecimale; 
        -Actualizarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării devizului general, conform  
         Anexei 2 - Indicatorii tehnico-economici; 
        -Includerea indicatorilor solicitați prin Ghidul de finanțare specific, conform Anexei 3 –  
          Indicatori aferenți obiectivului de investiții. 
        - Prevederile  art. 44  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale, 
          actualizată,  
         -Prevederile art.7, alin.(7) din H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- 
          cadru al documentațiilor terhnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  
          finanțate din fonduri publice, 
          -Prevederile art. 36, alin.(2),lit.”b”,”c” coroborat cu alin.(4),lit.”d”, alin.(5), lit.c) din Legea 
           nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările 
           ulterioare, 
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       - Prevederile din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,republicată, 
       - Prevederile din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a……… consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi………… consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă actualizarea  Studiului de fezabilitate (S.F.) completat cu elemente specifice din 
D.A.L.I.  și a  indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Extindere și eficientizare 
iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”, conform anexelor 1,2,3 ce fac parte din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna consilier Ponta 
Alina Luciana în cadrul Compartimentului Management de Proiect, oraș Pecica, şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Doamna consilier Ponta Alina Luciana în cadrul Compartimentului Management de Proiect, 
             oraș Pecica, 
 
 
 
 
             INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


