
 
25896/22.04.2021 

Anunţ de participare 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Oraş Pecica , strada 2, nr. 150, Pecica, judeţul Arad, telefon: 0257468323, fax: 
0257468633, e-mail: primaria@pecica.ro. 

Oraş Pecica invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă, pentru domeniile: cultură,sport, social. 

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a 
proiectelor din domeniile cultură, sport, social pe anul 2021 este prevăzuta de art. 
6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 
În temeiul articolului 20, alin.2 din legea nr. 350/2005 motivul pentru care se 
reduce numărul zilelor este întârzierea adoptării bugetului de stat și implicit 
bugetele locale astfel, pentru a putea finanța proiectele cu aceiași periodicitate în 
cadrul unor evenimente locale, pentru a respecta graficul evenimentelor este 
nevoită de a accelera alpicarea procedurii de selecție a proiectelor. 
Menționăm că evenimentele se vor desfăsura respectând normele în vigoare cu   
privire la pandemia de Coronavirus. 
 

2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea: buget local, 2.280.000 lei d.c.: 
- cultura: 347.500 lei 
- sport:    986.000 lei 
- social:   946.500 lei 

3. Durata proiectelor: an bugetar 2021. 
4. Data limită pentru depunerea propunerilor  de proiecte: 13.05.2021, ora 16,00. 
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Pecica, str.2, nr.150, jud. 

Arad, sediul primăriei Oraș Pecica. 
6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se 

va face de către comisia de evaluare în data de 14.05.2021, ora 14,00. 
      

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.80/26.04.2021. 
 

PRIMAR, 
ANTAL PETRU 
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