
 
 
 
 
 
  
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 39 
                                              DIN 28.03.2019 
 
  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și modificarea valorii totale pentru 
obiectivul de investiție: „Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu și  
                                                       amenajare curte” 
 
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.03.2019 
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       -Raportul nr. 7855/22.02.2019 al doamnei Ponta Alina, consilier Compartiment Management de  
        Proiect în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
      - 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, 
       -H.C.L. 41/12.03.2018 privind implementarea proiectului „Consolidare, reabilitare și  
        modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte”, 
      - Contractul de finanțare nr. C1920074C202950202607/21.02.2019 pentru acordarea ajutorului  
       financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, care  
       prevede ca obligație depunerea Proiectului Tehnic la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor  
       Rurale în vederea verificării și obținerii avizului, 
     - Devizul general actualizat înaintat de S.C. Almeco Furniture S.R.L. 
      -În urma recalculării devizului general s-a modificat bugetul proiectului, din suma totală de  
       1.526.890,62 lei (TVA inclus) în 1.710.651,74 lei (TVA inclus). 
       - Prevederile  art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.c) din Legea nr. 215/2001- Legea 
        Administraţiei Publice Locale  republicată,cu modificările și completările ulterioare, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15  consilieri.   
       - In temeiul art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se  aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, reabilitare 
și modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte”, conform anexei 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție 
„Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte”, conform anexei 
2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă modificarea valorii totale a obiectivului de investiție „Consolidare, reabilitare și 
modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte”,după cum urmează: 
 
                     Valoare totală - 1.710.651,74 lei (TVA inclus) din care:  
                -1.108.828,91 lei contribuție UE - fonduri nerambursabile prin PNDR  
               - 601.822,83 lei de la Bugetul local. 
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Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
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