
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 142 
                                                Din  10 AUGUST  2020 
 
Privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții:”Construire și 
modernizare stații de autobuz în orașul Pecica, județul Arad ( DN 7-Zona Sederhat, strada 1- 
     Zona 500, strada 1-Zona Sens Giratoriu), cuprinzând indicatorii tehnico- economici  
 
  Consiliul Local al Oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 10.08.2020. 
  Având în vedere: 
- Inițiativa primarului Orașului Pecica, Antal Petru,exprimată prin referat de aprobare nr. 32064 din  
  31.07.2020, 
-Raportul de specialitate al domnului Burtic Emil- Compartimentul Urbanism și Amenajarea  
 Teritoriului, 
- Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” :”Construire și modernizare stații de autobuz  
  în orașul Pecica, județul Arad ( Strada 2, respectiv strada 240), cuprinzând indicatorii tehnico- 
  economici, elaborat de către SC MAX PROVISION ENERGY SRL Arad 
- Prevederile  art. 44  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale,  
  actualizată, 
 -Prevederile art.15, alin.(1), lit.b) din H.G. nr. 907 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
  documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
  fonduri publice, 
-Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 -Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.6, lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.   
-In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ,        
                                                               HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.Se aprobă Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții:” Construire și 
modernizare stații de autobuz în orașul Pecica, județul Arad” (DN 7-Zona Sederhat, strada 1- 
Zona 500, strada 1-Zona Sens Giratoriu), cuprinzând indicatorii tehnico-economici în valoare totală 
de 572.541,96 lei cu TVA inclus, din care C+M în valoare de 487.186,95 lei cu TVA inclus. 
Art.2.Prezenta hotărâre  se va aduce la îndeplinire de către primarul oraşului Pecica prin domnul 
Burtic Emil-Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi se comunica cu: 
- Prefectura Judeţului Arad- Compartiment Juridic şi Contencios Administrativ, 
- Domnul Burtic Emil-Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.  
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
   SELEGEAN TRAIAN                                                      MOȚ ADELA LILIANA 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 


