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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 120 
                                                          DIN 14.08.2018 
 
Privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  
    tehnico-economici pentru realizarea investiției: ” Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
echiparea educațională a unității de învățământ primar, strada 1, nr. 220, oraș Pecica, județul  
                                                                   Arad” 
 
       Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 14.08.2018. 
         Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
       - Raportul nr. 33640/13.07.2018 al domnului arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu, 
       - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) elaborată de către SC Atrium SRL 
         Arad pentru proiectul ” Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea educațională a 
         unității de învățământ primar, strada 1, nr. 220, oraș Pecica, județul Arad”, 
       - Programul Operațional Regional 2014-2020, obiectiv specific 13.1-Îmbunătățirea calității 
         vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, 
       - Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 
        -Prevederile art. 9, alin.(4) dinH.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- 
        cadru al documentațiilor tehnico-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, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții:”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea educațională a unității de învățământ 
primar, strada 1, nr. 220, oraș Pecica, județul Arad”, elaborată de către SC Atrium SRL Arad, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul arhitect șef, Negruț 
Dema Ovidiu şi se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios 
 Administrativ – Compartiment Juridic. 
-Domnul Negruț Dema Ovidiu. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
     IUGA CLAUDIU                                                              MOȚ ADELA LILIANA 


