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                                                             ROMÂNIA 
                                                          JUDE ULăARAD 
                                                         ORAŞULăPECICA 
                                                      CONSILIUL LOCAL 

 
                                                   HOT RÂREA  nr. 10 
                                                     din  29.01.2016 
  Privind   aprobareaăăfonduluiătotalănecesarăpentruăfinan rileăănerambursabileădestinateă 
                activit ilorănonprofitădeăinteresăăgeneralăînăcursulăanuluiă2016 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de  29.01.2016. 

 

Având în vedere: 

       - Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica privind aprobarea fondului total necesar 

         pentru  finanţările nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul  
         anului 2016, 

       -Art.36, alin (4) lit. a)  din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locala; 

       -Legea nr.339/18.12.2015 privind bugetul  de stat pe anul 2016, 

       -Prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
        publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificările și 
        completările ulterioare, 
      -Prevederile art.1 și art.2 ale Ordinului nr.130/2006 privind finanțarea  nerambursabilă 

       din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 

        ramură de sport județene și ale municipiului bucurești. 
      -Prevederile art.1^2 alin(1) și ale art.1^3 din OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea  
       sistemului de finanțare a programelor, a proiectelor și a acțiunilor culturale, cu  
       modificările și completările ulterioare.                                                                      
       - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

       - Votul „pentru” a  15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  15 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 

 
                                                              HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă   fondul total necesar pentru finanțările nerambursabile destinate activităților 
nonprofit de interes general în cursul anului 2016, după cum urmează :  
     
Nr. 
crt. 

Domeniulădeăactivitateăpropusăspreăfinanțare Sumaăpropus ăspreăfinanțareă-lei- 

1 Domeniul Culte   37.000 

2 Domeniul Educație - Tineret - Mediu - Cultură 193.000 

3 Domeniul Sport 492.000 

4 Domeniul Social     5.000 

x Total: 727.000 
Art.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Matei Ramona, 

consilier Compartiment Informare şi Relaţii Publice  şi se comunică cu:  
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 

- Doamna Matei Ramona, consilier Compartiment informare şi relaţii public, 
- Serviciu financiar-contabilitate şi buget U.A.T. Pecica. 

 

 

       
PREŞEDINTEăDE ŞEDIN ,ăăăă                          CONTRASEMNEAZ   SECRETAR,  
      DEDIU SIMONA                                                                   MO ăADELA 

 


