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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 42 
                                                          DIN 12.03.2018 
   Privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici  
          actualizați pentru proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și 
      refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice” 
 
     Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în ședința sa ordinară din data de 12.03.2018. 
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       -Raportul nr. 17869/01.03.2018 al domnișoarei Molnar Erika, consilier Compartiment 
         Management de Proiect, 
       -Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 21.11.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate 
         pentru realizarea investiției ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și 
         refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”; 
        -Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 11.04.2017 privind aprobarea noilor indicatori tehnico- 
         economici actualizați pentru proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și  
         refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”; 
        -Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 11.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
         economici actualizați pentru proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și  
        refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”; 
       -Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 3540 din 27.02.2018 din partea ADR  
        Vest pentru proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor 
         terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice” 
       -Studiul de fezabilitate actualizat și a indicatorii tehnico-economici actualizați de către S.C.  
        Geometrica SRL, Arad, conform recomandărilor din etapa de evaluare tehnică și financiară, 
       - Prevederile  art.36, alin.(5), lit. c) din Legea nr.215/2001- Legea Administrației 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 funcție, fiind prezenți 13 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administrației Publice  Locale,  republicată 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru 
proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate 
în vederea realizării de parcuri publice”, documentație întocmită de către SC Geometrica SRL Arad, 
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnișoara Molnar Erika, 
consilier Compartiment Management de Proiect și se comunică cu: 
-Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Compartiment 
Juridic, 
- Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului – arh. Negruț Dema Ovidiu 
-Compartiment Management de Proiect – domnișoara Molnar Erika. 
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T. Pecica - dna. Bobeică Dorina 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


