
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 180 
                                                Din  20 octombrie  2020 
 
     Privind revocarea H.C.L. Pecica nr. 89 din 19.05.2020 pentru aprobarea contractării și 
garantării de către Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului Pecica a unei  
                           finanțări rambursabile interne în valoare de 520.000 lei 
 
  Consiliul Local al Oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 20.10.2020. 
  Având în vedere: 
- Inițiativa primarului Orașului Pecica, Antal Petru,exprimată prin referat de aprobare nr.39665 din  
  14.10.2020, 
-Prevederile art.2 din O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele al H.G. nr.9/2007 privind reglementarea 
unor masuri financiare in domeniul programarii cheltuielilor public, cu modificările și completările 
ulterioare, 
-Prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
-Prevederile art.858, art.863,lit.a), art.1164 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil- referitoare la contracte și convenții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
-Prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
 Administrativ, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a ......... consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ............. 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 revocă H.C.L. Pecica nr.89 din 19.05.2020 pentru aprobarea contractării și garantării de 
către Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului Pecica a unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 520.000 lei 
Art.2.Prezenta hotărâre  se va aduce la îndeplinire de către primarul oraşului Pecica prin doamna 
Luculescu Mariana, șef Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare orașul Pecica și  se 
comunica cu: 
- Domnul primar, Antal Petru. 
- Prefectura Judeţului Arad- Compartiment Juridic şi Contencios Administrativ, 
- Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare orașul Pecica, doamna Luculescu Mariana. 
-Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta. 
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