
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR.193 
                                        Din 17 Noiembrie 2020 
 
       Privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale  
  a proiectului, cât și a cofinanțării proprii pentru realizarea investiției: ”Echipamente IT  
           pentru învățământul școlar la distanță în orașul Pecica și satele aparținătoare” 
 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.11.2020.                 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.42201 din 10.11.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Ponta Alina, consilier Compartiment Management de  
         Proiect, 
        -Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru obținerea finanțării 
         nerambursabile pentru proiecte aferente Axei Prioritare 2 Tehnologia informației și  
         comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,  Prioritatea de investiții 2c –  
         Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e- 
         sănătate, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice  
         în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE  
        -Ordonanța de urgență nr. 144 din 24 august 2020, 
         -Prevederile art.129, alin.(2), lit. d), alin.(7),lit. a) și lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind             

Codul Administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
        -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 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 proiectul și cheltuielile legate de proiect, atât a valorii totale  a proiectului în  
valoare de 2.714.505,24 lei, cât și a cofinanțării proprii în valoare de 54.290,10 lei, pentru 
realizarea investiției: ”Echipamente IT pentru învățământul școlar la distanță în orașul Pecica 
și satele aparținătoare”. 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna Ponta Alina,  
         consilier Compartiment Management de Proiect și se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiect. 
            -Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget. 
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