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Anunţ  

Privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al U.A.T. Oraș Pecica, 
unităţilor de cult din orașul Pecica și a satelor aparținătoare, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România 
 

 
Oraş Pecica vă aduce la cunostință, reglementările legale privind  perioada de 

depunere a cererilor de acordare a sprijinului financiar, de la bugetul local al U.A.T. 
Oraș Pecica, a unităţilor de cult din orașul Pecica și a satelor aparținătoare, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România. 

 
Solicitările de finanţare vor fi onorate în limita prevederilor bugetare anuale       

aprobate de Consiliul Local al U.A.T.Oraș Pecica, stabilite potrivit prevederilor legale 
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local al 
U.A.T.Oraș Pecica. 

În Regulementul de acordare a sprijinului financiar, de la bugetul local al U.A.T. 
Oraș Pecica, și a satelor aparținătoare, aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România se găsesc următoarele: 

- Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare; 
- Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al U.A.T.Oraș 

Pecica; 
-Reguli referitoare la prezentarea cererii de sprijin financiar; 

 -Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar; 
-Alocarea sprijinului financiar; 

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament: 
 Anexa nr. 1 – Cerere pentru acordarea sprijinului financiar 
 Anexa nr. 2 - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului unităţii de 

cult 
 Anexa nr. 3 - Punctajul realizat de unitățile de cult solicitante 
 Anexa nr. 4 - Contractul de finanţare 
 Anexa nr. 5 - Raportul de justificare a sumelor primite ca sprijin financiar 
 Anexa nr. 6 – Centralizator privind justificarea sprijinului acordat 

 
Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al U.A.T. Oraș 
Pecica, unităţilor de cult din orașul Pecica și a satelor aparținătoare, aparţinând cultelor  
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religioase recunoscute din România, se gasește pe site-ul U.A.T. Oraș Pecica 
https://www.pecica.ro. 
 

Perioadele de depunere a cererilor de acordare a sprijinului financiar pentru 
unitațile de cult recunoscute din România sunt următoarele: 

- Prima sesiune de depunerea cererilor se va desfăsura în perioada de: 01 – 
14.04.2021; 

- A doua sesiune de depunere a cererilor se va desfăsura în perioada de: 23.08 – 
05.09.2021. 

Adresa la care trebuie depuse cererile: Pecica, str.2, nr.150, jud.Arad, sediul 
primăriei Oraș Pecica. 

 
 
 
 
 

 
PRIMAR, 

ANTAL PETRU 
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