
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR.190 
                                        Din 17 Noiembrie 2020 
 
         Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție: ” Realizare Baza 
                                          Sportivă Turnu, oraș Pecica, județul Arad” 
 
         Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din 17.11.2020. 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 41427 din 03.11.2020, 
       -Raportul de specialitate al domnului Kimak Andrei, inspector Serviciul Urbanism și  
        Amenajarea Teritoriului, 
       -Devizul general actualizat inaintat de S.C. PRO URBAN SRL.,  
        -Prevederile H.G. nr. 907/2016, conform art.15,lit.b) privind etapele de elaborare și conținutul- 
         cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  
         finanțate din fonduri publice, 
        - Principalii indicatori tehnico-economici reprezentând noua valoare a biectivului de  
          investiții:”Realizare Baza Sportivă Turnu, oraș Pecica, județul Arad”, 
        -Ordonanța 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a  
          unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
          unor termene, 
        -Prevederile art.129,alin.(2), lit.b) coroborat cu  alin.(4), lit.d) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 
          privind Codul  administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
        -Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 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,  
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție: ” Realizare Baza Sportivă 
Turnu, oraș Pecica, județul Arad”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției  
” Realizare Baza Sportivă Turnu, oraș Pecica, județul Arad”, după cum urmează: 
               -Valoarea totală a finanțării: 493.174,38 lei ( cu TVA inclus), din care: 
               -Valoare construcții-montaj (C+M): 436.748,45 lei ( cu TVA inclus). 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul inspector 
Compartiment Urbanism, Kimak Andrei şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Domnul inspector Kimak Andrei. 
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