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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 159 
                                                          DIN 22.10.2018 
 
                 Privind modificarea co-finanțării de la bugetul local pentru proiectul 
                            “Traditions over the time and across the border” 
 
 
       Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința sa ordinară din data de 22.10.2018. 
       Având în vedere: 
     -Expunerea de motive a primarului Antal Petru, prin care arată oportunitatea modificării co- 
       finanțării de la bugetul local pentru proiectul “Traditions over the time and across the border”, 
      -Raportul nr. 42594/11.10.2018 al domnișoarei Molnar Erika, consilier Compartiment  
       Management de Proiect U.A.T. Pecica, 
    - Programul Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020, gestionat de către Ministerul Dezvoltării  
       Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care oferă o gamă largă de 
       oportunități de finanțare, acordate în mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul  
       de a facilita dezvoltarea armonioasă, coordonată, bazată pe cooperare, a regiunii de frontieră, 
       transformând-o astfel într-o zonă mai competitivă și atractivă pentru viața cotidiană, mediul de 
       afaceri și turism; 
    - Hotărârea Consiliului Local Pecica nr.122 din data de 21.08.2017 privind participarea la 
       proiectul “Traditions over the time and across the border”; 
    - Notificarea înregistrată sub nr. 39536 din data de 17.09.2018 privind aprobarea proiectului  
     “Traditions over the time and across the border” și recomandările privind modificarea Cererii de  
      finanțare în eMS; 
    - Prevederile art.36, alin.(7), lit.a) și c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
        republicată și actualizată, 
    - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
    - Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 17 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administrației Publice  Locale,  republicată, 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1.Se aprobă modificarea co-finanțării de la bugetul local de 2,00 % la 2,0010 % din valoarea totală 
eligibilă în sumă de 47.000,00 euro pentru orașul Pecica a proiectului “Traditions over the time and 
across the border”, respectiv 940,47 euro. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin domnișoara Molnar Erika, 
consilier Compartiment Management de Proiect U.A.T. Pecica și se comunică cu: 
-Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios 
 Administrativ – Compartiment Juridic, 
-Domnișoara Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiect U.A.T. Pecica. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  MOCANU IOAN LUCIAN                                             MOȚ ADELA LILIANA 


