
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR…………… 
                                       DIN………………………………… 
 
Privind aprobarea participării orașului Pecica în cadrul proiectului:”Sistem de producere și  
     distribuție a energiei termice utilizând energie geotermală în orașul Pecica”, aprobarea  
                                cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia 
 
        Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de…………… 
        Având în vedere: 
       -Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  
         republicată, actualizată, 
       -Prevederile art.41, 44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 
       -Prevederile Secțiunii 3 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
         actualizată, 
       -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru  
        al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate  
        din fondurile publice, actualizată, 
        -Prevederile art.129, alin.(1),(2), lit.b), d) coroborat cu alin.(4), lit.d) , alin.(7), lit.n) din O.U.G. 
         nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
       -În temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/12.07.2019 privind Codul administrativ, 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă proiectul: :”Sistem de producere și  distribuție a energiei termice utilizând energie 
geotermală în orașul Pecica” în vederea finanțării acestuia în cadrul Progranului Operațional 
Infrastructură 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), 
sectorul producție,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. 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului:”Sistem de producere și distribuție a energiei termice 
utilizând energie geotermală în orașul Pecica”, faza Studiu de Fezabilitate, în sumă totală 
de………………, din care C+M……………………………., conform devizului general care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de………………reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile a proiectului ( rețea distribuție), cât și contribuția de 2 % din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de…………………, reprezentând cofinanțarea proiectului: 
”Sistem de producere și distribuție a energiei termice utilizând energie geotermală în orașul Pecica”. 
Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.5. Se împuternicește primarul orașului Pecica, Antal Petru să semneze, în numele U.A.T.Pecica, 
toate actele necesare și contractul de finanțare. 
Art.6.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Ponta Alina, 
consilier Compartiment Management de Proiecte  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
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             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiecte. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta. 
 
 
 
 
 
 
              INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


