
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR…………… 
                                       DIN………………………………… 
 
         Privind aprobarea proiectului ” "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, jud. Arad” 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de …………                  
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 30064 din 13.07.2020, 
       -Ghidul Solicitantului Condiții Generale de Accesare a Fondurilor – Programul Operațional 
         Regional 2014-2020. 
       -Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Obiectivul specific 13.1 
         Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România; 
        -Adresa ADR Vest nr. 19570/10.07.2020 privind Solicitarea de clarificare 4 la proiectul 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; 
       - In temeiul art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.e) și art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr.  
         57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă proiectul ”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, jud. Arad”. 
Art.2. Se aprobă  asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului ”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, jud. Arad” în valoare totală de 
25.138.075,11 lei (TVA inclus), conform Anexei  atașată prezentei, și a contribuției proprii, după cum 
urmează: 
          •contribuția proprie în proiect de 2.793.006,09 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile 
neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.336.956,72 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2 % din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 456.049.37 lei inclusiv TVA; 
         •Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
Art.3. Se aprobă asigurarea durabilității investiției, respectiv menținerea proprietății proiectului pentru 
care s-a acordat finanțare nerambursabilă , asigurarea exploatării și mentenanței, pe o perioadă de cel 
puțin 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. 
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Art.4. 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. 
            -Domnișoara Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiect. 
 
 
 
 
 
 
              INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


