
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 95 
                                             Din 29.07.2019 
 
       Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție: “Extindere Liceu cu  
                           corp P+1E, str. 2, nr. 37, Oras Pecica, judetul Arad” 
 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin Referatul de aprobare nr.32831/15.07.2019, 
       -Raportul de specialitate al domnului arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu Traian,prin care propune 
        actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție: “Extindere Liceu cu corp P+1E,  
        str. 2, nr. 37, Oras Pecica, judetul Arad”, 
       - Constatarile si masurile propuse prin Dispozitiile de santier nr. 2, nr. 3, nr. 4 si nr. 5, 
       -Devizul general actualizat inaintat de S.C. ATRIUM DESIGN S.R.L.,  
       -In urma recalcularii devizului general s-a modificat bugetul proiectului, din suma totala de  
        1.425.826,51 lei(TVA inclus) in 1.420.511,31 lei(TVA inclus). 
       -Prevederile art.129, alin.(1, lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019- privind 
         codul administrativ, 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 
          privind Codul administrativ, 
 
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie: “Extindere Liceu cu  
corp P+1E, str. 2, nr. 37, Oras Pecica, judetul Arad”. 
Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: 
“Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, Oras Pecica, judetul Arad”, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a finantarii pentru obiectivul de investitie: “Extindere Liceu cu corp 
P+1E, str. 2, nr. 37, Oras Pecica, judetul Arad” in suma totala de 1.420.511,31 lei(TVA inclus) din 
care 1.274.359,29 lei de la Bugetul de stat si 146.152,02 lei de la Bugetul local. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul arhitect șef Negruț 
Dema Ovidiu Traian.şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Domnul arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu Traian. 
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