
ROMÂNIA  

JUDEłUL ARAD  

Consiliul Local al Oraşului Pecica 

 

HOTĂRÂREA NR.75 

   din data de 29.05.2013 

 

Consiliul Local al Oraşului Pecica 

Având în vedere : 

- Referatul nr.7541./29.05.2013 al domnului Stan Mihail şef serviciu domeniul 
public şi privat  ; 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica  
- Adresa nr.784./.28.05.2013 .a AsociaŃiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă 

Canalizare judeŃul Arad, prin care se supune spre aprobare propunerea de 
modificare modificare a devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru 
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeŃul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional); 

- DipoziŃiile Legii nr. 215/2001  a AdministraŃiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităŃi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare de apă şi canalizare; 

- nota jusitificativă comunicată de ATMP prin adresa nr. 496/15.03.2013 privind 
modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate aprobat pentru proiectul 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Arad”,  

- Avizul favorabil CTE nr. 6056 din 03.04.2013 al S.C. Compania Apa Arad SA, 
pentru modificarea devizului general al  Studiului de Fezabilitate, 

- Având în vedere necesitatea implementării activităŃilor de GIS, a suplimentării 
cheltuielilor aferente pregătirii de proiecte/studii de teren/proiectare şi inginerie 
precum şi a suplimentării cheltuielilor aferente obŃinerii de avize, acorduri şi 
autorizaŃii în cuprinsul  devizului general al Studiului de Fezabilitate, 

- Actualizarea valorii investiŃiilor din devizul general al Studiului de Fezabilitate la 
nivelul actual al cotei de TVA 24%,  

- Actualizarea valorii investiŃiei aprobată cu rata inflaŃiei (preturi curente), implicit 
a  valorii investiŃiei de cofinaŃat, 

- Corectarea cursului leu/euro din devizul general aprobat la cursul leu/euro 
prevăzut în cuprinsul Contractului de FinanŃare, 

- Cu 17 voturi pentru, -  abŃineri şi -  voturi împotrivă, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1  Se aprobă modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru 

proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Arad”; 
beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei 
conŃinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 24, postată pe site-ul www.adiac-arad.com, în ceea ce 
priveşte Oraşul Pecica, după cum urmează: 



− Valoarea totală a investiŃie cu  TVA inclus, aferentă proiectului „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Arad” ,  este de 77.602,06 
mii lei echivalentul a 18.758,05 mii euro. 

−  ContribuŃia proprie ce revine Oraşului Pecica, aferentă proiectului „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Arad” este de 1.396,84  
mii lei, reprezentând 1,8% din valoarea totală a investiŃiei (dar nu mai mult decât 
valoarea investiŃiilor executate în cadrul contractelor de lucrări încheiate pentru 
implementarea Proiectului:„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeŃul Arad”). 

Art. 2. Se aprobă completarea şi corectarea indicatorilor tehnici şi de performanŃă 
precum şi indicatorii economici pentru Oraşul Pecica corespunzător modificării devizului general 
al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeŃul Arad”.  
            Art. 3. Toate celălalte prevederi ramân nemodificate. 

Art. 4 Se împuteniceşte dl.. ANTAL PETRU , reprezentant al oraşului Pecica ,cetăŃean 
român, născut la data  de. 30.10.1972 în Pecica, judeŃul Arad, domiciliat în Pecica., str. 218, 
bl.D1E, et.2, ap.5 , posesor al CII  seria AR, nr.302683, eliberată de SPCLEP Pecica la data de 
28.07.2006, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului 
Local al Oraşului Pecica, modificarea  Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea 
şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Arad”; beneficiar : 
Compania de Apă  (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conŃinut 
se regăseşte şi în ANEXA nr. 24 postată pe site-ul www.adiac-arad.com. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Prefectura JudeŃului Arad 
- AsociaŃia  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeŃul Arad 
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