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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 66 
                                                          DIN 13.04.2018 
 
    Privind participarea orașului Pecica la Programul Operațional Infrastructura Mare 
                                                               2014-2020 
 
  Consiliul local  al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 13.04.2018. 
 
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului, Antal Petru, 
-Raportul nr. 22667/05.04.2018 al domnișoarei Molnar Erika, consilier Compartiment 
  Management de Proiect, prin care propune participarea orașului Pecica la Programul 
  Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, 
 -Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate 
și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul 
Specific 6.1-Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, 
biogaz, geotermal), producție, 
 -Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor, cod apel: POIM/119/6/1/ apel de 
proiecte pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică și/sau termică din 
biomasă/biogaz și energie geotermală, 
 - Posibilitatea obținerii de finanțare nerambursabilă din partea guvernului german pentru  
 elaborarea documentațiilor tehnice și servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de  
 finanțare a unui proiect având ca scop producerea de energie geotermală și utilizarea acesteia 
  pentru încălzirea clădirilor, 
 -Prevederile art. 36, alin.(2),lit.”b”, alin.(4), lit..”e” din Legea nr.215/2001 a administrației  
  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
 -Votul pentru a 12 consilieri, din cei 17 aflați în funcție, fiind prezenți 12  consilieri. 
        -În temeiul art.45, pct.1 din Legea Administrației Publice Locale, republicată, 
 
                                                            HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă participarea orașului Pecica la Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 
în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă pentru sprijinirea investițiilor în capacități de 
producere energie geotermală. 
Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile necesare întocmirii cererii de 
finanțare în limita unui plafon maxim de 25.000 euro. 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin consilier Molnar Erika și se 
comunică cu: 
               -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 
                –  Compartiment Juridic, 
               -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica-d-na Bobeică Dorina. 
               -D-șoara Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiect 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


