
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
            
   Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor 
optime de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat  
                                        al orașului Pecica, județul Arad. 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18.04.2019. 
 
         Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       -Raportul doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciu Protecția mediului prin care propune  
        aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de  
        delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat  
        al orașului Pecica, județul Arad, 
      - Prevederile  art.7 și art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și  
        concesiunile de Servicii, 
      -Prevederile art.9, alin.(1) din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările  
        și completările ulterioare, 
      -Prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
       administrare a domeniului public și privat de interes local, 
      - 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 Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat                                        
al orașului Pecica, județul Arad, conform anexei nr.1, precum și anexele acestuia, după cum 
urmează: 
       1.1. Anexa A- Gestiunea spațiilor verzi de pe raza orașului Pecica. 
       1.2. Anexa B- Gestiunea piețelor, târgurilor și a bazarelor publice de pe raza orașului Pecica. 
       1.3. Anexa C-Gestiunea serviciului public de ecarisaj pe raza orașului Pecica. 
       1.4. Anexa D-Gestiunea serviciului de iluminat public pe raza orașului Pecica. 
Art.2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Luculescu 
Mariana, șef Serviciul Protecția mediului şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului. 
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