ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PECICA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
DIN
Privind aprobarea graficului de investiţii pentru anul 2018 în
sistemul de iluminat public pe domeniul public al orașului Pecica și a satelor aparținătoare
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22.10.2018.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica, Antal Petru,
- Raportul domnului ing. Jugu Ovidiu,inspector Compartimentul investiții la Serviciul Agricol și
Cadastru U.A.T.Pecica, prin care propune aprobarea investiţiilor în sistemul de iluminat public
pe domeniul public al oraşului Pecica și a satelor aparținătoare pentru anul 2018,
- Prevederile art. 34, art. 35 punctul 4 şi 6 Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat
public,actualizată,
- Prevederile art. 11.1, art.10.3 lit.(t) din Contractul nr. 9923/18.08.2009 privind delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al oraşului Pecica şi a satelor
aparţinătoare,
- Prevederile art. 44, alin.(2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- 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.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă graficul de investiţii pe domeniul public al oraşului Pecica şi a satelor
aparţinătoare ce se vor face în anul 2018 în sistemul de iluminat public, conform graficului
anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă încheierea actului adiţional nr……….. la contractul de concesiune ce va avea
ca obiect investiţiile prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Jugu Ovidiu,
inspector Compartiment investiții-Serviciul Agrigol și cadastru U.A.T.Pecica şi se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- SC Electro- Construct SRL
- Domnul Jugu Ovidiu.
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