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Anunţ de atribuire 

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, 
email primaria@pecica.ro. 

 

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte prima sesiune, în vederea 
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de 
execuție financiară 2021, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport s-au atribuit 
contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari: 
 

1. Asociaţia Culturală a Minorităților Pecica, proiectul: Pe urmele strămoșilor, 
numărul și data contractului: 1/17.05.2021, valoare: 50000 lei; 

2. Asociația Ansamblul Folcloric Păstrătorii Tradiției Pecica, proiectul: Prezent 
și viitor în folclor, numărul și data contractului: 2/17.05.2021, valoare:  
100500 lei; 

3. Asociația Pensionarilor din Oraș Pecica, proiectul: Bucuriile vărstei a treia, 
numărul și data contractului: 3/17.05.2021, valoarea: 44000 lei; 

4. Asociația Old Boys Pecica, proiectul: Învățăm să trăim sănătos cu ajutorul 
sportului și anume fotbalul, numărul și data contractului: 4/17.05.2021, 
valoarea: 25000 lei; 

5. Asociația Buzavirag Pecica, proiectul: Păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor populare 
maghiare, promovarea multiculturalităţii și asigurarea unor modalităţi de a petrece 
timpul liber în mod organizat pentru copii și tinerii din localitatea Pecica, numărul și 
data contractului: 5/17.05.2021 , valoare:  44000 lei; 

6. Asociația Kalypsoland, proiectul: Educație-Dresaj-Demonstrație canină, 
numărul și data contractului: 6/17.05.2021, valoare:  30000 lei; 

7. Asociațiade promovare”Zestrea Pecicană”, proiectul: „Tradiții Culinare 
Pecicane, numărul și data contractului: 7/17.05.2021, valoare:  15000 lei; 

8. Parohia Sârbească Turnu, proiectul: Hramul Bisericii Ortodoxe Sărbe Turnu 
”Nașterea Maicii Domnului”,numărul și data contractului: 
8/17.05.2021,valoare: 1000 lei; 

9. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica, proiectul Hramul Bisericii Ortodoxe Sărbe 
Pecica ”Sfântul Sava Cel Nou” numărul și data contractului: 9/17.05.2021, 
valoare: 2000 lei; 
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10. Asociația Club Sportiv HC Beldiman, proiectul: Promovarea handbalului de      

performanță.Promovarea sportivilor pecicani, numărul și data contractului:                   
10/17.05.2021, valoare: 30000 lei; 

11. Asociația Baschet Club Valbon, proiectul: Pregătirea și participarea la compe-                               
tiții de baschet, numărul și data contractului: 11/17.05.2021 , valoare:  31000 
lei;      

12. Asociația  Club Sportiv Șahistul, proiectul: Promovarea sahului, numărul și       
data contractului: 12/17.05.2021,valoare: 70000 lei; 

13. Asociația Club Sportiv Progresul Pecica, proiectul: Susținerea activității fot- 

balistice din Orașul Pecica, numărul și data contractului: 14/17.05.2021 ,   
valoare: 760000 lei; 

14. Asociația Judo Club Pecica, proiectul: Promovarea sportivilor Pecicani și  

trecerea lor spre sportul de performanță, numărul și data contractului: 
13/17.05.2021, valoare:15000 lei;                

15. Asociația Club Sportiv Speranța Turnu, proiectul: Campionat Județean Liga 6    

Susținerea activității fotbalistice, numărul și data contractului: 15/17.05.2021,  
 60000 lei; 

 

TOTAL: 1277500 lei 

 
Acest anunț a apărut în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, 

nr.105/03.06.2021. 

 

 
                                               PRIMARUL ORAŞULUI PECICA, 
 
                                                             ANTAL PETRU 
 
 

 

 


