
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR.161 
                                             Din 25 Noiembrie  2019 
 
Privind declararea ca fiind de interes public local a investiției ” Sistem de producere și 
         distribuție a energiei termice utilizând energia termală, în orașul Pecica” 
 
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.11.2019. 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al domnului primar Antal Petru, 
-Raportul de specialitate nr.49412/2/19.11.2019 al doamnei Velici Monica, administrator public, 
prin care propune declararea ca fiind de interes public local a investiției ” Sistem de producere și 
distribuție a energiei termice utilizând energia termală, în orașul Pecica”, 
-Expunerea de motive a domnului primar Antal Petru, 
-Procesul-verbal de verificare a amplasamentului întocmit de Agenția pentru Protecția Mediului 
Arad cu nr. 20805/19.11.2019 
-Prevederile Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, punctului 3 litera a și b , punctul 2 litera d(1) 
-Prevederile legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 - legea apelor, art. 48, art. 54 
-Prevederile art. 89, alin.(1) și art.129 alin.(2) lit.c, alin. 4 litera d din O.U.G. 57/2019 privind codul 
administrativ 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
- Votul ” pentru” a 15 consilieri din cei 17 în funcție, fiind prezenți 15 consilieri. 
 - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
   privind Codul administrativ,                                 
                                     
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1 - (1) Se declară ca fiind de interes public local investiția ” Sistem de producere și distribuție a 
energiei termice utilizând energia termală, în orașul Pecica”. 
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul prin doamna Velici Monica, 
administrator public și se  comunică cu: 
- Primarul orașului Pecica 
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
- Agenția pentru Protecția Mediului Arad. 
-Doamna Velici Monica, administrator public. 
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