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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                              HOTARÂREA NR. 17 
                                                                   DIN 25.02.2014 
 
 
                                Privind participarea la proiectul “Diferiti dar egali” 
 
CONSILIUL LOCAL PECICA AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa 
ordinară, din data de 25.02.2014 
 
 Având în vedere: 
 
- Raportul  nr. 2060/28.01.2014 al doamnei Kurunczi Ildiko, consilier compartiment Management de 
proiect in cadrul aparatului de specilaitate al Primarului orasului Pecica  ; 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată oportunitatea participarii la 
Proiectul “ Diferiti dar egali” 
- Raportul  doamnei Schvarz Elisabeta referent de specialitate urbanism in cadrul apapratului de 
specialitate al Primarului orasului Pecica 
-  prevederile Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, oragnizarea si functionarea Fondului Roman de 
Dezvoltarea Sociala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
- extras C.F. nr. 300669 Pecica  
- Programul RO10 ” Copii si tinerii aflati in situatii de risc sin initiative locale si regionale pentru 
reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale 
- Votul pentru a  17 consilieri din cei 17 în funcŃie,  fiind prezenŃi  17 consilieri, 
În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, republicată 

 
                                          HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1 Se aprobă participarea la proiectul “Diferiti dar egali” in cadrul Programului RO10 ” Copii si 
tinerii aflati in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si 
promovarea incluziunii sociale, finantat prin inetrmediul Mecanismului Financiar al Spatiului 
Economic European (SEE) 2009-2014. 
ART.2 . Se pune la dispozitia proiectului mentionat la art.1 al prezentei hotarari imobilul  constructie 
inscris in CF 300669 Pecica pe o perioada de 21 luni, şi 5 ani dupa finalizarea proiectului.  
ART.3 – Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie penru obiectivul: Reabilitare, 
renovare si remodelare corp cladire existent pentru organizarea unui centru after-school in cadrul 
proiectului „Diferiti dar egali”, elaborata de  S.C. RINO ARCHITECTURE S.R.L. proiect nr. 01/2014. 
ART. 4 – Consiliul Local Pecica se obliga ca  dupa terminarea proiectului sa intretina obiectivul pe o 
perioada de 5 ani, si sa asigure sustinerea proiectului si acoperirea unor costuri neeligibile absolut 
necesare pentru implementarea proiectului „Diferiti dar egali”. 
 
ART. 5 Se aprobă  ACORDUL DE PARTENERIAT, Nr. 1663/23.01.2014 potrivit Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
 ART.6 Se aprobă ACORDUL  DE COLABORARE  Nr. 1475 din 21.01.2014, potrivit Anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 
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ART.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin Molnar Erika, consilier 
compartiment Management de proiect şi se comunică cu: 

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- D-na Kurunczi Ildiko, consilier compartiment Management de proiect în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Pecica. 
 
 
       
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             CHIFOR VASILE                                                                             MOł ADELA 

 


