
 
 
 
 
 
             
                                              HOTĂRÂREA NR. 95 
                                                Din  24 IUNIE 2021 
 
Privind aprobarea implementării proiectului „Creșterea gradului de integrare a minorităților  
               etnice (inclusiv minoritatea romă) în viața comunității pecicane” 
 
Consiliul local al orașului Pecica întrunit în ședința din data de 24.06.2021, 
Reținând referatul de aprobare nr. 32450/23.06.2021 al domnului primar, în calitate de inițiator, 
Analizând raportul de specialitate din partea Compartimentului Management de Proiect, 
Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 7 (6B): Acțiuni de 
integrare a minorităților etnice (inclusive minoritatea romă), 
Luând în considerare Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 7 (6B): Acțiuni de integrare a 
minorităților etnice (inclusive minoritatea romă), 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.  
Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația  
publică, republicată, 
Potrivit dispozițiunilor art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1) și art.196,alin.(1), lit.a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  
                                                             HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Creșterea gradului de integrare a minorităților etnice 
(inclusiv minoritatea romă) în viața comunității pecicane”, care nu va fi generator de venituri, ținând 
cont de următoarele: 
 Necesitatea achiziționării cortului este dată de rezultatul unui concurs de factori și anume: 
-implementarea proiectului poate satisface condițiile favorabile de integrare a persoanelor care fac 
parte din minoritățile etnice în viața comunității din care fac parte; 
-asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, inclusiv 
a etniei rome; 
 Oportunitatea este în concordanță cu Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 
7 (6B): Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă); 
Având în vedere perioada marcată de pandemia COVID-19 precum și impactul provocat de  infecția 
cu acest virus asupra sănătății publice nu s-au organizat evenimente culturale în ultimele 12 luni, 
excepție făcând Praznicul de Pită Nouă, organizată cu un program redus considerabil, mai mult 
simbolic. 
Numărul de locuitori /populația netă care beneficiază de servicii este de 12.762 din care români 
(7361), maghiari (3316), romi (996), sârbi (43), slovaci (42), germani (34) și alte naționalități. 
Art. 2. Se aprobă cuprinderea cheltuielilor în bugetul local pentru perioada de realizare a proiectului, 
în cazul obținerii finanțării, după cum urmează: 
-valoare totală proiect: 9.992,19 Euro cu TVA - contribuție UE - fonduri nerambursabile prin PNDR 
(cort – 8.350 Euro fără TVA, 9936,50 Euro cu TVA; autocolante și afișe – 46,80 Euro fără TVA, 
55,69 Euro cu TVA). 
Art. 3. Se aprobă suportarea cheltuielilor de întreținere/mentenanță pe o perioadă de 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți; 
Art. 4. Se aprobă caracteristicile tehnice ale investiției propuse: CORT EXPOZITIONAL, 
dimensiuni 20 x5x2.2(H) compus din structura metalica si membrana. 
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Art.5. Se aprobă nominalizarea și delegarea d-lui primar Antal Petru ca reprezentant legal al 
Orașului Pecica pentru relația cu AFIR și GAL Lunca Mureșului de Jos în derularea proiectului. 
Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compartimentul Management de 
Proiect  şi se comunică cu: 
              -Primarul orașului Pecica, 
              -Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
               Compartiment  Juridic. 
              -Compartiment Management de Proiect. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 95/24.06.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 95/24.06.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 

24.06.2021 
 

2 Comunicarea către primar 09.07.2021  
3 Comunicarea către prefectul judeţului 08.07.2021  
4 Aducerea la cunoştinţa publică 09.07.2021 

 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 

 
 


