
 
 
 
 
 
  
 
                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR…….. 
                                                             DIN ………………………… 
 
    Privind actualizarea valorii proiectului ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia  
       și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizăriii de parcuri publice”. 
 
 
     Având în vedere: 
•Ghidul Solicitantului Condiții Generale de Accesare a Fondurilor – Programul Operațional 
 Regional 2014-2020. 
•Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 
5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării 
și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie); 
•Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 12.03.2018 privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului 
Local nr. 153 din 21.11.2016 privind participarea la proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin 
reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”; 
 •Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 12.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
actualizat și a indicatorilor economici actualizați pentru proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban 
prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri 
publice”; 
•Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 21.11.2016 privind participarea la proiectul ”Îmbunătățirea 
mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării 
de parcuri publice” depus spre finanțare în cadrul Priorității de Investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni  

destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
•Solicitarea de clarificare 22 nr. 21763 din 26.09.2019 primită de la ADR Vest prin care se solicită 
Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea noilor valori bugetare rezultate ca urmare a verificării 

 conformității Proiectului tehnic; 
•Devizul general actualizat al obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban prin 
reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”. 
- In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

 
 

                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA                    
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă actualizarea valorii proiectului ”Îmbunătățirea mediului urban prin 
reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri 
publice” și a contribuției proprii, conform Cererii de finanțare, după cum urmează: 
•valoarea totală a proiectului 12.354.208,92 lei inclusiv TVA; 
•contribuția proprie în proiect de 2.731.908,26 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 2.535.534,75 lei inclusiv TVA, cât 
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și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 196.373,51 lei inclusiv 
TVA. 
Art.2. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale de la bugetul 
local. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Compartiment Management de Proiect U.A.T.Pecica. 
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