
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 213 
                                                Din  03 decembrie  2020 
                     Privind completarea Strategiei de dezvoltarea orașului Pecica 
    
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020.                 
 
Având în vedere 
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.42312/25.11.2020 
- Strategia de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020 elaborată în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale 
ale orașelor din România”, cod SMIS 27520, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 20 
din 19.02.2016; 
- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 40 din 12.03.2018 privind completarea anexei la H.C.L. 
Pecica nr. 20 din 19.02.2016; 
- Propunerile de proiecte elaborate în vederea obținerii de fonduri în cadrul programelor de finanțare 
nerambursabilă; 
- Prevederile art. 129 (3) litera e, art. 155 (3) litera d, al OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
- Dezbaterea publică din data de 23.11.2020, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 16 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 completează  Strategia de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020, după 
cum urmează: 
”Obiectivul strategic  2 – Creșterea calității vieții, Obiectivul specific 2.1.3. – Dezvoltarea rețelelor 
de infrastructură de bază (apă, canalizare, electricitate, distribuție gaze), cu Măsura: Dezvoltarea 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului  de flexibilitate, 
siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de  transport, distribuție și 
consum final în localitatea Pecica și satele aparținătoare, individual sau în parteneriat cu alte sate 
vecine; 
Art.2. Se completează Tabelul nr.60-Plan de acțiune din Strategia de dezvoltare a orașului Pecica 
pentru perioada 2014-2020, cu măsura:„ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în localităților Dorobanți, Iratoșu, Pecica și satele aparținătoare”, conform anexei. 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna Renata  Elisabeta 
Micle, 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. 
- Compartiment Management de Proiect 
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