
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 
                                             DIN 16.06.2021 
 
         Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua  
          valoare a investiției: ”Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte  
                școală”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, oraș Pecica, județul Arad 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 24.06.2020.                 
          
         Reținând referatul de aprobare nr.31546 din 14.06.2021 al domnului primar, în calitate de  
         inițiator, 
         Luând în considerare  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, 
         Având în vedere H.C.L. Pecica nr.168/29.09.2020 privind aprobarea principalilor indicatori 
         tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: : ”Construire, extindere, reamenajare 
         clădiri existente și curte școală”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, oraș Pecica, județul  
         Arad, 
         Ținând cont de dispozițiile de șantier nr. 10-13 prin care se suplimentează valoarea investiției, 
         -Prevederile art.129,alin.(2), lit.b) coroborat cu  alin.(4), lit.d) ,art.136, alin.(1) și (2) din  
          O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  administrativ, 
                                    
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție: ”Construire, extindere, 
reamenajare clădiri existente și curte școală”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, oraș Pecica, 
județul Arad, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției: 
”Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală”Școala gimnazială nr.2, strada 2, 
nr.176, oraș Pecica, județul Arad, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a finanțării pentru obiectivul de investiție: : ”Construire, extindere, 
reamenajare clădiri existente și curte școală”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, oraș Pecica, 
județul Arad, în sumă totală de 5.132.336,22 lei ( TVA inclus) din care 3.878.397,42 lei de la 
bugetul de stat și 1.253.938,80 lei de la bugetul local. 
Art.4. Cu îndeplinirea prezentei se încredinţează Compartimentul Management de Proiecte şi se 
comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Compartiment Management de Proiecte. 
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