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HOTĂRÂREA NR.56 
din data de 13.05.2013 

 
PRIVIND  MODIFICAREA ARTICOLULUI 2 AL HOTĂRÂRII NR. 38 DIN DATA DE 
22.03.2012 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI CREDIT ÎN VALOARE DE  

    8 000 000 LEI 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  extraordinară  din data de 
13.05.2013 
 
Având în vedere: 
 
-expunerea de motive a Primarului, 

 -raportul de specialitate al doamnei Velici Monica administrator public în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului  

-prevederile Hotărârii de Guvern nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi 

funcŃionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

 -prevederile art. 13 din OUG 64 /2007 privind datoria publica; 

-luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,  

-Ńinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenŃii,  

-prevederile Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr.619/2005 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice; 

 -prevederile Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr.980/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecŃie a obiectivelor de 

investiŃii publice;  
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-prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public;  

-prevederile Legii nr.52/2003,privind transparenŃa decizionalã în administraŃia publicã;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) litera “b” , art.45 alin. (2 ) litera „b” şi art.115 

alin.(1) litera “ b”, alin. (3, 5 , 6, 7) din Legea nr.215/2001,privind administraŃia publicã 

localã,republicată,  

 
HOTARASTE:  

 

Art. 1. Se modifică  articolul 2 al Hotărârii nr. 38 din data de 22.03.2012 privind 

aprobarea contractării unui credit în valoare de   8 000 000 lei astfel: 

         „ Art. 2 – Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru realizarea 

investitiilor publice de interes local, după cum urmează: 

- Modernizare Centru urban oraşul Pecica 

- Amplasare sistem de camere de supraveghere pe străzile 1,2,3,401 şi zona Pădurice. 

- HURo/1101/162/1.3.1 „Complex sustainable rehabilitation programme for 

wetlands on protected territories through naturalization”. 

 

Art.2– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul  prin consilier 

achiziŃii publice  Juncan Corina şi se comunică cu:   

- PREFECTURA JUDEłULUI ARAD, serviciul juridic şi contencios  

administrativ. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ             CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR 

PUTA DORIN                                                       MOł ADELA 

 

 


