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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41
DIN 12.03.2018
Privind aprobarea implementării proiectului ”Consolidare, reabilitare și modernizare cămin
cultural Turnu și amenajare curte”
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 12.03.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru,
- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER - Prioritatea 6B:
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
-Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 4 – „Dezvoltarea satelor”, GAL „Lunca Mureșului
de Jos”;
-Raportul nr. 17875/01.03.2018 al doamnei Ponta Alina, consilier Compartiment Management
de Proiect,
- Prevederile art.36, alin.(2), lit.b) și c), coroborat cu alin.(4), lit.d), 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 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct. I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin
Cultural Turnu și amenajare curte”.
Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnicoeconomici, respectiv a caracteristicilor tehnice, a necesității, oportunității și potențialul economic al
investiției „Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte”, conform
anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului și asigurarea cheltuielilor neeligibile de la bugetul
local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., Axa LEADER prin GAL „Lunca Mureșului de Jos”; potrivit legii, după
cum urmează:
Valoare totală proiect: 327.406 Euro, din care:
• 199.800 Euro contribuție UE - fonduri nerambursabile prin PNDR.
•127.606 Euro cofinanțare de la Bugetul Local.
Art.4. Se aprobă acoperirea cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin
cultural Turnu și amenajare curte”.
Art.5. Numărul locuitorilor deserviți de proiect este cuprins în anexa nr.2 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6. Nominalizarea domnului primar Antal Petru ca reprezentant legal al orașului Pecica pentru
relația cu AFIR în derularea proiectului.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Ponta Alina,
consilier Compartiment Management de Proiect și se comunică cu:
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-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartiment Juridic,
-Compartiment Management de Proiect – doamna Ponta Alina.
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica-dna Bobeică Dorina.
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