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ROMÂNIA 
JUDEŢULăARAD 
ORAŞULăPECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOT RÂREA  NR. 112 
                                                          DIN 14.09.2016 

 
                      
      PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTULă“PRO-COMUNITATE-PROGRAM 
             INTEGRATăDEăCOMBATEREăAăS R CIEIăȘIăINTEGRAREăSOCIAL ” 
                                                 ( ID My SMIS 102512) 
CONSILIULăLOCALăPECICAăALăORAŞULUIăPECICA,ăîntrunit în şedinţa sa ordinară, din data 
de 14.09.2016. 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată oportunitatea participarii la 

   Proiectul “ Pro Comunitate-Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială” 

- Raportul  nr. 35754/09.09.2016 al domnișoarei Molnar Erika, consilier compartiment Management 
  de proiect in cadrul aparatului de specilaitate al Primarului orasului Pecica, 

- Ghidul solicitantului Condiții Generale-„Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul  
  Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” 

- Ghidul solicitantului Condiții specifice aferent apelului de proiect numărul  POCU/18/4/1/Reducerea  
  numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele  
  comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației  
  la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri  
   integrate /1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând 

   minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim  
   10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin  
    implementarea de masuri integrate; 

- Prevederile art. 36,alin.(2),lit.”b”,”c” și alin.(7), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației  
   publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Extras C.F. nr.300614-C1-U3 Pecica, 

- Extras C.F. nr.300731-C1-U4 Pecica, 

- Certificat de urbanism nr.210/13.09.2016, 

- Certificat de urbanism nr.211/13.09.2016, 

- Acordul de parteneriat beneficiar/partener/parteneri/09.09.2016, 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

- Votul pentru a  15 consilieri din cei 17 în funcţie,  fiind prezenţi 15 consilieri, 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată 

 

                                                          HOT R ŞTE: 
 

Art.1.- Se aprobă participarea Consiliului Local Pecica la Proiectul“Pro Comunitate – Program 

integrat de combatere a sărăciei și integrare socială”, ID MySMIS 102512, în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiect numărul  POCU/18/4/1/Reducerea numărului 

de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în 
care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul 
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate 

/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității 
roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul 
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populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de 
masuri integrate; 

Art.2.- Se pune la dispoziția proiectului, menționat la art.1 al prezentei hotărâri, imobilele construcție  
care se află în proprietatea Orașului Pecica, conform CF nr.300614-C1-U3 Pecica și CF nr.300731-C1-

U4, în vederea realizării proiectului “Pro Comunitate – Program integrat de combatere a sărăciei și 
integrare socială”, ID MySMIS 102512, pe o durată de 36 luni pentru derularea proiectului, respectiv 

pe o durată de minim 3 ani după finalizarea proiectului. 
Art.3.- Se aprobă Acordului de parteneriat /09.09.2016,  încheiat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Oraș Pecica - având calitatea de Lider, Romactiv Business Consulting S.R.L. din București 
(furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă) - având calitatea de 

Membru/Partener 1 și Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica - având calitatea de 

Membru/Partener 2 în vederea implementării proiectului “Pro Comunitate – Program integrat de 

combatere a sărăciei și integrare socială”, ID MySMIS 102512, potrivit Anexei nr.1 la prezenta 
hot râre. 
Art.4.- Se aprobă asigurarea sustenabilității serviciilor educaționale și sociale, respectiv a măsurilor de 
ocupare și antreprenoriat sprijinite pentru o perioadă de minim 7 luni după finalizarea proiectului “Pro 
Comunitate – Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială”, ID MySMIS 102512; 
Art.5.- Se aprobă menținerea proprietății proiectului și naturii activității, împreună cu partenerii, după 
caz, pentru care s-a acordat finanțare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea 
proiectului “Pro Comunitate – Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială”, ID 
MySMIS 102512, și asigurarea exploatării și mentenanței în această perioadă; 
Art.6.- Se aprobă asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului și a contribuției 
proprii,conform Cererii de finanțare, după cum urmează: 
        1.Valoare totală beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Pecica (Lider) 8.751.652,09 

lei din care 108.591,47 lei contribuție proprie (1,2408%). 

        2. Valoare totală beneficiar Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Pecica (Membru 2) 892.682,02 lei 

din care 17.853,64 lei contribuție proprie (2%). 

Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin Molnar Erika, consilier 
compartiment Management de proiect şi se comunică cu: 
          - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
          - Domnișoara Molnar Erika, consilier Compartiment Management de Proiecte U.A.T.Pecica, 
          - Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica. 
          - Compartimentul achiziții publice U.A.T.Pecica.  
 

 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTEăDEăȘEDINȚ                                  CONTRASEMNEAZ ăPENTRU SECRETAR, 
  STANOIOV MIODRAG                                                               SOCA ANA IOANA 


