
 
 
 
 
 
             
                                             HOTĂRÂREA NR. 183 
                                            DIN 16 Decembrie 2019 
 
      Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a 
    documentației-Analiză cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul: ”Sistem de producere și  
            distribuție a energiei termice utilizând energie geotermală în orașul Pecica” 
 
        Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2019. 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru, 

-Raportul de specialitate nr. 500900/29.11.2019 al doamnei Ponta Alina, consilier 
Compartiment Management de Proiect, 

        -Expunerea de motive a primarului Antal Petru, 
 -Studiul de Fezabilitate pentru proiectul: ”Sistem de producere și distribuție a energiei termice   
utilizând energie geotermală în Orașul Pecica”, elaborat de către S.C. OGAUS TECHNOLOGY 
SRL Arad, 
 -Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  
republicată, actualizată, 

       -Prevederile art.41, 44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 
       -Prevederile Secțiunii 3 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
         actualizată, 
       -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru  
        al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate  
        din fondurile publice, actualizată, 
        -Prevederile art.129, alin.(1),(2), lit.b), d) coroborat cu alin.(4), lit.d) , alin.(7), lit.n) din O.U.G. 
         nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica, 
       -Votul pentru a 17 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 17  consilieri. 
       - In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ”Sistem de producere și distribuție a 
energiei termice utilizând energie geotermală în Orașul Pecica”, documentație elaborată de către SC 
OGAUS TECHNOLOGY SRL Arad, beneficiar Oraș Pecica, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.                                                       
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul: ”Sistem de producere și distribuție 
a energiei termice utilizând energie geotermală în orașul Pecica”, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă documentația Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul: ”Sistem de producere 
și distribuție a energiei termice utilizând energie geotermală în orașul Pecica”, conform anexei nr. 3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna Ponta Alina, 
consilier Compartiment Management de Proiecte  și se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ –  
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             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiecte. 
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