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ROMÂNIA
JUDE ULăARAD
ORAŞULăPECICA
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂREA NR. 90
DIN 11.08.2016
PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.PECICA NR.7 DIN DATA DE 29.01.2016 PRIVIND
APROBAREA METODOLOGIEI GENERALE ȘIăAăGHIDURILORăSOLICITANTULUIă
PENTRUăATRIBUIREAăCONTRACTELORăDEăFINANȚAREăNERAMBURSABIL ăăDIN
FONDURILEăBUGETULUIăLOCALăALăORAȘULUIăPECICA,ăALOCATEăPENTRUă
ACTIVIT ȚIăNONPROFITăPOTRIVITăLEGII NR.350/2005
CONSILIULăLOCALăALăORASULUIăPECICA,ăîntrunităînăşedin aăsaăăordinar ăădinădataădeă
11.08.2016
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, prin care arată oportunitatea modificării
H.C.L.Pecica nr.7/29.01.2016,
- Raportul nr.28964/04.07.2016 al doamnei Matei Ramona,consilier Compartiment informare
și relații publice, prin care propune modificarea H.C.L.Pecica nr. 7/29.01.2016,
- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
allocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
-Prevederile 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 de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
-O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,
-O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
-HCL / 29.01.2016 privind aprobarea metodologiei generale și a ghidurilor solicitantului pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Orașului Pecica,
alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr.350/2005,
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
- Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri;
În temeiul art. 45 pct.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOT R ŞTE
Art.1.– Se modifică Anexa nr.1 la H.C.L.Pecica nr. 7/29.01.2016 la punctul 2, care va avea următorul
conținut:
”Participarea la PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Orașului Pecica
pentru acordarea de finanțări nerambursabile este nediscriminatorie. Solicitanții care depun propuneri
de proiecte putând fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite
potrivit legii sau culte recunoscute conform legii, și propun desfășurarea unor acțiuni de interes public
local în conformitate cu domeniile specificate în PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor
nerambursabile. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat, prezenta
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METODOLOGIE este menită a face precizări la ”GHIDUL SOLICITANTULUI” – elaborat pentru
fiecare tip de finanțare din ”PROGRAMUL ANUAL”.”
Art. 2. –Se va modifica corespunzător prevederile art.1 al prezentei hotărâri: anexa 2, anexa 3, anexa
4, anexa 5 ale H.C.L.Pecica nr.7/29.01.2016.
Art.3.-Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Matei Ramona,
consilier Compartiment Informare și relații publice şi se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrative,
- Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica,
- Doamna Matei Ramona, consilier Compartiment Informare și relații publice U.A.T.Pecica.
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