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Nr.12425/21.02.2018 
 
                                                          ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

 
În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă 

din fondurile bugetului local al Oraşului Pecica pe anul 2018 
în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 

 
Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

 

 

          Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail : Oraş Pecica, cod fiscal:3519550, strada 2, nr. 150, 
judeţul Arad, telefon: 0257-468.323, fax: 0257-468.633, e-mail: primaria.pecica@upcmail.ro. 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, respectiv Ordinului Agenţiei 
Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor structurilor sportive şi ale asociaţiilor de sport pe ramură judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, Oraşul Pecica, în calitate de autoritate finanţatoare, derulează anual proiecte în vederea 
acordării de finanţări nerambursabile pentru realizarea diferitelor activităţi de utilitate publică şi ale 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ. 

          Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii           
constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii. 

          Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru   
activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 
cu modificările ulterioare. 

          Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru 
activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului proiectelor pentru 
„Culte religioase” în care se aplică prevederile HG 1273/2005. 

          Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului 
Pecica este reglementată de Ghidul solicitantului , care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oraşului 
Pecica, la adresa www.pecica.ro, sau la Compartimentul Informare și Relații Publice al Primăriei 
Oraşului Pecica. 
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          Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - 
asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, 
care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în 
Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Oraşului Pecica. 
          Din bugetul local al Oraşului Pecica vor fi finanţate proiecte de interes public în domeniile: 
educaţie- tineret- mediu- cultură, sport, social şi culte. 
          Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor 
depune la Registratura Primăriei Oraşului Pecica, situată în localitatea Pecica, Strada 2, nr. 150. 
           Proiectele pentru care se solicită  finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Oraşului 
Pecica, pot fi depuse în două sesiuni. 
          Pentru prima sesiune termenul limită de depunere a proiectelor este 14.03. 2018 ora 12,00. 
          Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în data de 15.03. 2018 ora 10,00. 
          Pentru a doua sesiune termenul limită de depunere a proiectelor este 05.09. 2018, ora 12,00. 
          Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în data de 06.09. 2018 ora 10,00. 
          Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare. Lista cu beneficiarii cărora li s-a atribuit contracte de finanțare 
nerambursabilă, va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României partea a VI-a, 
conform articolului 17 din Legea 350/2005. 
          Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la 
sediul Primăriei Oraşului Pecica, situat în Oraşul Pecica Str.2, nr.150, Compartimentul Informare 
și Relații Publice, telefon 0257/468323. 
          Având în vedere articolul 20 alin.[2] din Legea 350/2005, solicitanţii şi au exprimat dorinţa 
de a accelera procedura de selecţie publică a proiectelor, deoarece au evenimente culturale 
programate din luna martie, activităţi care păstrează tradiţiile şi obiceiurile locale, promovând 
imaginea oraşului  şi activitatea Consiliului Local al oraşului Pecica. Nu ne încadrăm în termenul 
de 30 zile, drept pentru care se doreşte accelerarea procedurii prin reducerea numărului de zile, 
dar nu la mai puţin de la 15 zile. 
          Acest anunţ a apărut în Monitorul Oficial al României nr.34/22.02.2018. 

 

                                                 PRIMARUL ORAŞULUI PECICA, 

                                                              ANTAL PETRU 

 


