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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 161 
                                                          DIN 22.10.2018 
 
     Privind încheierea unui Act Adițional la Contractul nr. 9923/18.08.2009 privind delegarea  
         gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Pecica și satelor  
                                                                aparținătoare 
 
       Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința sa ordinară din data de 22.10.2018. 
        Având în vedere: 
     -Expunerea de motive a primarului Antal Petru, prin care arată oportunitatea încheierii unui Act 
      Adițional la Contractul nr. 9923/18.08.2009 privind delegarea gestiunii prin concesiune a 
      serviciului de iluminat public al orașului Pecica și satelor aparținătoare, 
     -Raportul nr. 43996/18.10.2018 al domnișoarei Molnar Erika, consilier Compartiment 
      Management de Proiect, 
     -Contractul nr. 9923/18.08.2009 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de  
      iluminat public al orașului Pecica și satelor aparținătoare; 
     -Prevederile ghidului specific Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a  
      gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile  
      publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public,  
      în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
     -Solicitarea de clarificare nr. 1 prin adresa ADR Vest nr. 22995/16.10.2018 înregistrată în cadrul 
      Primăriei Orașului Pecica sub nr. 43.638/17.10.2018 pentru proiectul Extindere și eficientizare 
      iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare, cod SMIS 123667; 
     -Studiul de fezabilitate L7/2018 pentru realizarea investiției ,,EXTINDERE ŞI EFICIENTIZARE  
      ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL PECICA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE, 
     -Prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a  
      administrației publice locale, republicată și actualizată, 
    - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
    - Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 17 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administrației Publice  Locale,  republicată, 
                                                              HOTĂRĂŞTE:  
Art.1. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul nr. 9923/18.08.2009 privind 
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Pecica și satelor 
aparținătoare în care să se menționeze că: 
     1.1.Activitățile propuse a fi realizate prin proiectul ”Extindere și eficientizare iluminat public în 
orașul Pecica și satele aparținătoare”, cod SMIS 123667 nu au fost prevăzute în contract ca investiții 
asumate de operator pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare; 
     1.2.La data depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Extindere și eficientizare iluminat public 
în orașul Pecica și satele aparținătoare”, cod SMIS 123667, nu au fost încheiate acte adiționale pentru 
realizarea de investiții asupra sistemului de iluminat public obiect al cererii de finanțare. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin domnișoara Molnar Erika, 
consilier Compartiment Management de Proiect U.A.T. Pecica și se comunică cu: 
            -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Domnișoara Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiect U.A.T. Pecica. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  MOCANU IOAN LUCIAN                                             MOȚ ADELA LILIANA 


