
 
 
 
 
 
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
      Privind completarea anexei la H.C.L.Pecica nr. 85 din data de 24.07.2014 privind 
Regulamentul pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții  
                                        unor personalități cu merite deosebite 
 
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de …………... 
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       -Raportul nr. 22114/08.04.2019 al doamnei Munteanu Violeta, consilier juridic la Consiliul  
         local al orașului Pecica, 
       -Procesul-verbal al Comisiei  nr.IV de învățământ, activități social-culturale, culte, sănătate și  
        familie, muncă și protecție social, protecția copiilor, tineret și sport, prin domnul președinte 
        Chifor Vasile, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr. 95/11.08.2016 privind modificarea anexei la H.C.L.Pecica nr. 85 
        din data de 24.07.2014 privind Regulamentul pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” 
        și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite, 
       - Prevederile  art.36,alin.(8) din Legea nr. 215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale 
         republicată,actualizată, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a……… consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi………… consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă completarea anexei la H.C.L.Pecica nr. 85 din data de 24.07.2014 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” și a altor titluri și 
distincții unor personalități cu merite deosebite,  după cum urmează: 
 ” Distincția ”DIPLOMA DE ONOARE”se acordă: 
a)Personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin vizită și diverse acțiuni 
pozitive în viața orașului Pecica, 
b) personalităților care au rezultate concrete în activitatea de lobby privind interesele orașului Pecica 
și promovarea orașului Pecica. 
Art.2.Se actualizează anexa la H.C.L.Pecica nr. 85 din 24.07.2014 privind Regulamentul pentru 
conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite 
deosebite, în forma prevăzută în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Munteanu Violeta, 
consilier juridic şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
           -Doamna Munteanu Violeta, consilier juridic în cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
            Comisia de cultură și învățământ din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, domnul 
            președinte Chifor Vasile. 
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