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Program anual 

al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Pecica pe anul 
2018, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2 

decembrie 2005 

Autoritatea finanţatoare Oraş Pecica, cod fiscal: 3519550, strada 2, nr. 150, judeţul Arad, 
telefon: 0257-468.323, fax: 0257-468.633, e-mail: primaria.pecica@upcmail.ro, în baza Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, respectiv 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 judeţene şi ale municipiului Bucureşti, face cunoscut domeniile pentru care se acordă finanţări 
nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2018. 

Domeniile de activitate finanţate şi sumele aprobate pentru fiecare domeniu sunt prezentate în 
Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Pecica pe anul 
2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 26 /19.02.2018 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al Oraşului Pecica pe anul 2018 conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul de activitate finanțat / 
(denumire în bugetul local) 

Suma aprobată pe fiecare domeniu de 
activitate pe anul         2018 - lei - 

1 Programe/proiecte pentru domeniul: culte religioase / 
susținere culte -59.12 

143.000,00 

2 Programe/proiecte pentru domeniul: Educație - Tineret - 
Mediu - Cultură/ asociaţii și fundații – 59.11 

177.500,00 

3 Programe/proiecte pentru acţiunisportive,activităţi  
de implementare a programelor sportive de utilitate 
publică pentru domeniul: Sport / asocociatii și fundații – 
59.11 

469.500,00 

4 Programe/proiecte pentru domeniul: Social / asociaţii și 
fundații – 59.11 

120.000,00 

x Total an 2018: 910.000,00 
 

Acest anunţ a apărut în Monitorul Oficial al României nr.33/21.02.2018. 
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