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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa  ordinara din data de 
14.02.2015.

:
  - expunerea de motive a primarului orasului Pecica,
        - raportul nr. 3391/02.02.2015 al d-lui Stan Mihail, sef serviciul domeniul public si 
privat U.A.T.Pecica , prin care propune spre aprobare  ofinantarea proiectului „ 
Modernizarea si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în judetul 
Arad”,
       - adresa nr. 141/02.02.2015 de la SC Compania de Apa Arad S.A.,
       - instructiunea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 
124887/CG/08.04.2014 privind utilizarea alocarii disponibile     Fondul de Coeziune –
Axa 1 POS mediu 2007-2013,
        - ghidul solicitantului POS Mediu, Axa Prioritara 1 „ E   nderea si modernizarea 
sistemelor de apa si apa uzata”,
       - prevederile art. 7,pct.1,alin.7 din O.U.G. nr. 9/2014,
        - prevederile H.G.nr. 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare,
        - prevederile Ordinului nr. 1182/2643/2009 si ale Ordinului nr. 1415/3399/2008 
privind cheltuielile eligibile pe POS Mediu 2007-2013,
        - prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  -
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
      - votul „pentru” a  14  consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti  15  consilieri. 

In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Admin stratiei Publice  Locale
republicata ,

– Se  aproba proiectul „ Modernizarea  si monitorizarea sis     or 
de alimentare cu apa si canalizare în judetul Arad”, ce va fi înaint t spre 
finantare în cadrul Programului Operational Sectorial    Mediu, Axa 
Prioritara 1 „ Extinderea si modernizarea sistemelor d  apa si apa uzata”.

2. – Se aproba asigurarea co-finantarii proiectului prevazut la art.1 de 
mai sus cu suma de 36.112,55 lei ( fara TVA), reprezen ând contributia 
proprie ce revine Orasul Pecica la finantarea proiectului „ Modernizarea si 
monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si canal zare în judetul 
Arad”.
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                                                              HOTARÂREA NR. 24
                                                                   DIN   14.02.2015

PRIVIND  APROBAREA COFINANTARII PROIECTULUI „ MODERNIZAREA SI 
MONITORIZAREA   SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN 
                                                               JUDETUL ARAD”

Având în vedere
       

ART.1.

ART.

       - , 

                                             HOTARASTE:
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3.- Se aproba includerea în Bugetul de Venituri si Cheltuieli a sumei 
prevazuta la art. 2 din prezenta hotarâre.

4. Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Orasului Pecica vor duce la îndeplinire prevederile pr        hotarâri.

Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul prin 
dl. Stan Mihail, sef serviciul domeniul public si privat U.A.T. Pecica si se 
comunica cu:
- Institutia Prefectului – judetul arad – Serviciul Jurid ic si Contencios                            
Administrativ – Compartiment Juridic
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad,
- Serviciul financiar-contabil si buget U.A.T. Pecica

ART.

ART.

ART.5.-

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA  SECRETAR, 
              FARAGO COSMIN                                                                      MOT ADELA
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