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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 
               DIN   
 

        Privind  aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici  
 pentru realizarea investiției: ” Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și  
                                                     satele aparținătoare” 

 
 Consiliul Local al Oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 23.07.2018. 

       Având în vedere: 
       -  Expunerea de motive a primarului Orașului Pecica, Antal Petru, 
       -  Raportul nr.33641/13.07.2018 al domnului arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu, prin care  
          propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
          investiția:” Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”,                                        
         -Studiul de fezabilitate-indicatori tehnico-economici, elaborat de către SC Electroconstruct  
          SRL Pecica, 
         - Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 –Sprijinirea 
          eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
          regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  
          operațiunea C-Iluminat public, 
        - Prevederile  art. 44  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale, 
          actualizată,  
          -Prevederile art. 36, alin.(2),lit.”b”,”c” coroborat cu alin.(4),lit.”d”, alin.(5), lit.c) din Legea 
           nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările 
           ulterioare, 
        - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
        - Votul pentru a………..  consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi …… consilieri. 
          În temeiul  art. 45 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 
                                           HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investiția: 
” Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”                                           
elaborat de către SC Electroconstruct SRL Pecica, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2.Prezenta hotărâre  se va aduce la îndeplinire de către primarul prin domnul arhitect șef, 
Negruț Dema Ovidiu  şi se comunica cu: 

- Prefectura Judeţului Arad- Compartiment Juridic şi Contencios Administrativ, 
- Domnul Negruț Dema Ovidiu. 

 
 
 
 

 
              INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


