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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                           HOTĂRÂREA  NR. 29 
                                                                  DIN 19.02.2018  
 
      Privind modificarea H.C.L.Pecica nr. 195/2017 privind aprobarea regulamentului local  
     privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe 
                                    domeniul  public și privat al orașului Pecica 
 
       Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 19.02.2018.              
         Având în vedere: 
        -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru,  
        -Raportul  domnului Negruț Dema Ovidiu, arhitect șef prin care propune  
         aprobarea Regulamentului local privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor  
         tehnico- edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Pecica, 
        -H.C.L.Pecica nr. 195/14.12.2017 privind aprobarea regulamentului local  privind condițiile de  
         execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul  public și privat al  
         orașului Pecica 
       - Art.3, alin.(4), pct.III anexă la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu  
         modificările şi completările ulterioare;  
        -Art.36, alin.(2), lit.f) și art. 37, alin.(4)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
         publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
        -Art.51, alin.(2) din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi  
          completările  ulterioare;  
        -Art. 15, art.16 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi  
         completările ulterioare;  
        -Art. 3, alin.(1), lit.c) din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
         cu modificările şi completările  ulterioare. 
        -Art.1, art.2, art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.343/2017 privind aprobarea 
          Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu  
          modificările și completările ulterioare, 
        -Art.21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
          completările ulterioare, 
        -Prevederile art.36 alin.(2), lit.”c”, 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 16 consilieri,  din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri,   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                               HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 195 din data de 14.12.2017 pentru 
aprobarea Regulamentului local privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-
edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Pecica, conform anexei ce face parte din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Se modifică art.2 al H.C.L.Pecica nr. 195 din data de 14.12.2017, după cum urmează: 
             ”Art. 2.Se instituie taxa săpături pe domeniul public și privat al orașului Pecica, în cuantum de 
10 lei/m de săpătură ( calculată în funcție de lungimea săpăturii).  
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Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Negruț Dema Ovidiu, 
arhitect șef şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           - Serviciul Impozite și Taxe locale și Executare silită, 
           - Serviciul Registrul Agricol și Cadastru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
               GOLDEA DANIEL                                                      MOȚ ADELA LILIANA 


