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RAPORTUL ANUAL 2022 

 

 

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 

codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 

persoanei de contact: Oraş Pecica , strada 2, nr. 150, Pecica, judeţul 

Arad, telefon 0257468323, fax 0257468633, email primaria@pecica.ro. 

          Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate 

în cursul anului 2022 între autoritatea contractantă Oraş Pecica şi beneficiari, 

aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general. 

 

Domeniul cultură, sport, educație, culte:  

 

 

1. Asociaţia Culturală a Minorităţilor din Pecica, proiectul: Pe urmele 

strămoşilor, numărul și data încheierii contractului: 3/28.03.2022 

valoarea finanţării:  49000 lei, finalizat; 

 

2. Asociaţia Kalypsoland, proiectul: Simpozion-educație-dresaj-

demonstrație canină, numărul și data încheierii contractului: 

7/28.03.2022, valoarea finanţării: 30000 lei, finalizat; 

 

3. Asociaţia Ansamblul Folcloric Păstrătorii Tradiţiei, proiectul: Prezent 

şi viitor în folclor, numărul și data încheierii contractului: 

8/28.03.2022, valoarea finanţării: 130000 lei, finalizat; 
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4. Asociația Pensionarilor din Oraș Pecica, proiectul: Bucuriile vărstei a 

treia, numărul și data contractului: 13/28.03.2022, valoarea finanțării: 

43645/ lei, finalizat; 

 

5. Parohia Sârbească Turnu, proiectul: Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe 

Turnu, numărul și data încheierii contractului: 17/29.03.2022,  

valoarea finanţării: 2000 lei, finalizat; 

 

6. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica, proiectul: Hramul Bisericii Ortodoxe  

Sârbe Pecica - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, numărul și data 

încheierii contractului: 14/28.03.2022, valoarea finanţării: 2000 lei, 

finalizat; 

 

7. Asociaţia Judo Club Pecica, proiectul: Promovarea sportivilor pecicani 

şi trecerea lor spre sportul de performanţă, numărul și data încheierii 

contractului: 12/28.03.2022, valoarea finanţării: 9000 lei, finalizat; 

   

8. Asociaţia Club Sportiv Progresul Pecica, proiectul: Susţinerea 

activităţii fotbalistice din oraşul Pecica, numărul și data încheierii 

contractului: 4/28.03.2022, valoarea finanţării: 760000 lei, finalizat; 

 

9. Asociaţia Sporticvă Club Sportiv Speranţa Turnu, proiectul: 

Campionat judeţean liga a 6-a, susținerea activităţii fotbalistice, 

numărul și data încheierii contractului: 18/29.03.2022, valoarea 

finanţării:  90000 lei, finalizat; 

 

10. Asociaţia Club Sportiv Sahistul Pecica, proiectul: Promovarea şahului, 

numărul și data încheierii contractului: 1/25.03.2022, valoarea 

finanţării:  67168 lei, finalizat; 

 

11. Asociaţia Club Sportiv H.C.Beldiman, proiectul: Handbalul – sport 

național, numărul și data încheierii contractului: 6/28.03.2022, 

valoarea finanţării:  30000 lei, finalizat; 

 

12. Asociaţia Club Sportiv Old Boys Pecica, proiectul: Învăţăm să trăim 

sănătos cu ajutorul sportului şi anume fotbal, numărul și data încheierii 

contractului: 5/28.03.2022,  valoarea finanţării: 35000 lei, finalizat; 

 



13. Asociația Baschet Club Valbon, proiectul: Pregătirea și participarea la 

competiții de baschet, numărul și data contractului: 16/29.03.2022, 

valoare finanțării: 6546 lei;      

 

 

14. Asociația Buzavirag Pecica, proiectul: Păstrarea tradiţiilor și 

obiceiurilor populare maghiare, promovarea multiculturalităţii și 

asigurarea unor modalităţi de a petrece timpul liber în mod organizat 

pentru copii și tinerii din localitatea Pecica, numărul și data 

contractului: 11/28.03.2022 , valoarea finanțării:  43215 lei, finalizat; 

 

15. Asociația de promovare Zestrea Pecicană, proiectul: Festivalul 

primăverii pecicane, numărul și data încheierii contractului: 

10/28.03.2022, valoarea finanţării: 15000 lei, finalizat; 

 

16. Parohia Ortodoxă Română Turnu, proiectul: Hramul bisericii, numărul 

și data contractului: 17/29.03.2022, valoarea finanțării: 1000 lei, 

finalizat; 

 

17. Asociația Pro Pir  Kult, proiectul: Leacuri culturale pentru suflet, 

numărul și data contractului: 15/29.03.2022, valoarea finanțării: 6000 

lei, finalizat; 

 

18. Asociația Social Creștină Familia Kolping, proiectul: Hramul bisericii 

romano catolice, numărul și data contractului: 9/28.03.2022, valoarea 

finanțării: 23630 lei, finalizat; 

 

 

Total: 1343204 lei. 

 

Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 

nr.23/07.02.2023 

 

 
                                               PRIMARUL ORAŞULUI PECICA, 

 

                                                             ANTAL PETRU 


