
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 112 
                                                Din  17 IUNIE  2020 
 
  Privind aprobarea rezultatelor evaluării în urma selecției publice de proiecte/programe 
sportive, precum și sumele alocate finanțării proiectelor/programelor eligibile conform Legii  
                                              nr. 350/2005, sesiunea I anul 2020 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 17.06.2020. 
 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 22845 din 28.04.2020, 
        prin care arată oportunitatea aprobării rezultatelor evaluării în urma selecției publice de 
        proiecte/programe sportive, precum și sumele alocate finanțării proiectelor/programelor 
        eligibile conform Legii nr.350/2005, 
       -Raportul doamnei Matei Ramona, consilier Compartiment informare și relații publice U.A.T.  
        Pecica, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr.48/18.04.2019 privind modificarea  ghidului solicitantului  privind  
        regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Pecica, în  
       domeniul sport, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, 
      - Prevederile pct. 3 –” Procedura de atribuire a contractelor de finanțare” din Anexa 2 la Ordinul 
        nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive,  
      -Prevederile Anexei nr.9- ”Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul  
       local al Orașului Pecica pe anul 2020” din  H.C.L.Pecica nr. 32/18.02.2020 privind aprobarea  
       bugetului general al Consiliului  local al orașului Pecica pentru anul 2020,                                                 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  16 consilieri.   
      - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ,    
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte/programe sportive, 
precum și sumele alocate finanțării proiectelor/programelor eligibile conform Legii nr.350/2005, 
sesiunea I anul 2020, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.                                                          
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Matei Ramona, 
consilier Compartiment informare și relații publice.şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Matei Ramona, consilier Compartiment informare și relații publice U.A.T.Pecica. 
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