
 
R  O  M  Â  N  I  A 

        JUDEłUL ARAD ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
  H O T Ă R Â R EA   Nr.30 

Din 26.03.2013 
 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE DRUM DE 
EXPLOATARE DE 795” 
 
Consiliul Local al oraşului Pecica, întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de 26.03.2013, 
 
 Având în vedere: 
 - Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia CE (2008)3831 a Comisiei 
Europene;  
- Ghidul solicitantului măsura 41.125 în cadrul Axei IV LEADER  finanŃat prin FEADR; 
- expunerea de motive a primarului Oraşului Pecica; 
- raportul de specialitate întocmit compartimentul managementul de proiect 
- prevederile art. 121 din ConstituŃia României;                                                                                       
-  prevederile Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009,  
 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 - prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit.b, lit.c şi lit.d, alin.4 lit.e, art.62 din Legea nr.215/2001 
privind administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica; 
- votul a 17consilieri, din totalul de 17 consilieri în funcŃie fiind prezenŃi, un număr de 17 
consilieri. 

 
În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată  cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
Art.1 Se aprobă Proiectul „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 
795”,iniŃiat prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală - măsura 41.125 în cadrul Axei IV 
LEADER, întocmit potrivit reglementărilor şi condiŃiilor din Ghidul solicitantului. 
 
Art.2 Se aprobă cheltuielile şi se asigură fondurile necesare implementării proiectului menŃionat 
la art.1 din prezenta hotărâre, în suma de 289 818  lei la care se adaugă TVA în sumă de 68 819 
lei. 
 



Art.3 Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1   
viceprimarul Oraşului Pecica, domnul Stanoiov Miodrag. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
Oraşului Pecica, prin aparatul de specialitate.  
 
Art.5  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Arad, 
- Compartimentului Proiecte Comunitare,  

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                     CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR 
ZAGONI-SZABO ANDREI                      MOł ADELA 
 


