
 
 
 
 
 
 
 
                                              HOTĂRÂREA  NR.26 
                                                    DIN 28.02.2019 
 
             Privind reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție: ,,Extindere 
                               Liceu cu corp P+1E, str.2, nr.37 Oraș Pecica, județul Arad,, 
 
         Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 28.02.2019.  
 
         Având în vedere: 
       -Raportul nr. 7850/22.02.2019 al doamnei Velici Monica, administrator public, prin care  
        propune reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție:,, Extindere 
        Liceu cu corp P+1E, str.2, nr.37 Oraș Pecica, județul Arad”, 
       - Adresa de la M.D.R.A.P. – Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură nr.  
        21748/11.02.2019, înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr. 4187/13.02.2019 referitoare  
        la implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală – Actualizarea contractelor de 
        achiziție publică;  
      - Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
        publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și  
        prorogarea unor termene; 
       - Devizul general reactualizat înaintat de S.C.ATRIUM DESIGN S.R.L.; 
       -În urma recalculării devizului general s-a modificat bugetul proiectului, din suma totală de  
         1.313.632,56 lei (TVA inclus) în 1.425.826,51 lei (TVA inclus). 
        -Recalcularea s-a făcut la valoarea rămasă de executat din contract. 
      - Adresa constructorului nr. prin care ne înaintează devizele refăcute, 
      - Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 14 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administrației Publice  Locale,  republicată 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  devizul general reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Extindere Liceu 
cu corp P+1E, str.2, nr.37 Oraș Pecica, județul Arad ”, conform anexei 1, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
”Extindere Liceu cu corp P+1E, str.2, nr.37 Oraș Pecica, județul Arad ” conform anexei 2. 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a finanțării pentru obiectivul de investiție” Extindere Liceu cu 
corp P+1E, str.2, nr.37 Oraș Pecica, județul Arad ” în sumă totală de 1.425.826,51 lei (TVA 
inclus) din care 1.274.359,29 lei de la Bugetul de stat și 151.467,22 lei de la Bugetul local. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna Velici Monica, 
administrator public şi se comunică cu: 
-Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Compartiment 
Juridic, 
-Doamna Velici Monica, administrator public U.A.T.Pecica. 
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