
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR…………… 
                                       DIN………………………………… 
 
Privind modificarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor  
         tehnico-economici pentru realizarea investiției:,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, 
EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA EDUCAŢIONALĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢĂMÂNT PRIMAR, 
                   STRADA 1 NR. 220, ORAŞ PECICA, JUDEŢUL ARAD” 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020.                  
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 23697 din 11.05.2020, 
       -Hotărârea nr. 120 din 14.08.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
         intervenție (D.A.L.I.) elaborată de către SC Atrium SRL Arad și a indicatorilor tehnico- 
        economici pentru realizarea investiției: ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea  
        educațională a unității de învățământ primar, strada 1, nr. 220, oraș Pecica, județul Arad”; 
        -Adresa ADR Vest nr. 7731/25.03.2020 privind Solicitarea de clarificare 2 la documentația mai 
        sus menționată, parte integrantă a proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea calității vieții prin  
        îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp  
        liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica” – cod SMIS  
        123538; 
       - Prevederile  art.129, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019  
        privind Codul administrativ, 
       - In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) modificate pentru 
obiectivul investițional ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea educațională a unității 
de învățământ primar, strada 1 nr. 220, oraș Pecica, județul Arad”, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea investiției ”Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea educațională a unității de învățământ primar, strada 1 nr. 220, 
oraș Pecica, județul Arad”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnișoara Molnar Erika, 
consilier Compartiment Management de Proiect  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Domnișoarei Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiect 
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