
 
 
 
 
 
             
                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91  
                                                   Din .................................. 
 
   Privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție: ” Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajare parcări, trotuare și spații  
                                        verzi în satul Turnu, orașul Pecica” 
 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica întrunit în ședința din data de 24.06.2021,                
         Reținând referatul de aprobare nr. 31407/11.06.2021 al domnului primar al orașului Pecica, în  
         calitate de inițiator, 
         Având în vedere H.C.L. Pecica nr. 161/2015 privind prelungirea perioadei de valabilitate a  
         documentației de urbanism Plan Urbanistic General oraș Pecica, 
         Luând în considerare prevederile art.15, lit.b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de  
         elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente  
         obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
         Analizând Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Asfaltare strada 1 și strada 6,  
         amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica”, elaborat de către SC 
         Dromcons SRL Arad, 
         Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
         construcții, republicată, cu modificarea și completarea ulterioară, 
         Potrivit dispozițiunilor art. 129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) și art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
         O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările  
         ulterioare, 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Asfaltare strada 1 și strada 
6, amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica”,elaborat de către SC 
Dromcons SRL Arad,  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:”Asfaltare strada 1 și 
strada 6, amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica”,elaborat de către SC 
Dromcons SRL Arad,  conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a finanțării pentru obiectivul de investiție:” Asfaltare strada 1 și 
strada 6, amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica”, în sumă totală de 
1.033.710,76  lei ( TVA inclus) de la Bugetul local. 
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 
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