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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 
               DIN   

         Privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție și 
aprobarea valorii de finanțare pentru obiectivul de investiție:”Extindere Liceu cu corp P+1E, 
                                         str.2, nr. 37 oraș Pecica, județul Arad 

 
     Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 28.09.2018. 
       Având în vedere: 
      -Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 

-Raportul nr. 35239/01.08.2018 al doamnei Velici Monica, administrator public, 
     - Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 cu modificări și completări, art. 12 alin. (4), conform căruia  
      ,,După încheierea contractelor de achiziţie, beneficiarii actualizează coresponzător devizul  
       general, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, şi îl transmit Ministerului 
       Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice, în  
       termen de 30 de zile calendaristice,, ; 

- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 cu modificări și completări, art. 12 alin. (5), conform căruia 
”Valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre 
de consiliu local/judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se transmit la 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile 
calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice şi a contractului de finanţare”, 
-Prevederile art. 10, alin.(4), lit.c) din 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, 
-Contractul de finanţare nr. 1792/05.03.2018; 
-Contract de execuţie lucrări nr. 50/32490/04.07.2018; 
-Contract de prestări servicii nr.52/33337/11.07.2018; 

      -Ținând cont de faptul că în urma achizițiilor publice de lucrări și servicii pentru obiectivul mai 
       sus menționat s-a modificat bugetul proiectului, din suma totală de 1.322.037,10 lei (TVA  
        inclus) în 1.313.632,56 (TVA inclus), 

- Prevederile art.36 alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.( 5) lit.c) , din Legea nr.215/2001 –privind 
administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

      -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
       publică,actualizată, 
      -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
      -Votul ,,pentru” a…….. consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi ……… consilieri locali, 

  - În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 
                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se actualizează  devizul general după încheierea contractelor de achiziţie pentru 
obiectivul de investiție: ”Extindere Liceu cu corp P+1E, str.2, nr.37 Oraş Pecica, judeţul Arad ” 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.Se aprobă  valoarea de finanţare a obiectivului de investiție ”Extindere Liceu cu corp  
      P+1E, str.2, nr.37 Oraş Pecica, judeţul Arad ” în sumă totală de1.313.632,56 lei (TVA inclus),  
     din care 1.248.203,53 lei de la Bugetul de stat şi 65.429,03 lei de la Bugetul local. 
     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Velici  
     Monica, administrator public şi se comunică cu: 



-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica. 
-Doamna Velici Monica. 
 
 
 
 

 
              INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


