
 
 
 
 
 
  
             
                                       HOTĂRÂREA NR. 166 
                                             DIN 22.11.2018 
 
  Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Pecica 
                                            al domnului Selegean Traian   
  
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 22.11.2018. 
    
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
-Adresa nr. 51199/14.11.2018 către Organizația Județeană P.N.L.Arad pentru comunicarea 
următorului supleant din lista candidaturilor definitive P.N.L.la Consiliul local al orașului Pecica, 
alegerile locale din anul 2016,pentru validarea mandatului de consilier local în cadrul C.L.Pecica, 
-Procesul verbal nr. 51689/19.11.2018 al Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali din 
cadrul Consiliului local    al orașului Pecica, 
-Prevederile art. 6, alin.(2) și (3) și art.7, alin.(1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art. 31, alin.(3) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile H.C.L.Pecica nr. 171/27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al orașului Pecica, 
-Adresa nr.103/19.11.2018 emisă de Organizația Județeană P.N.L.Arad, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
-Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.   
 - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
                                                               HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local Pecica al domnului 
SELEGEAN TRAIAN. 
Art.2. Domnul consilier local SELEGEAN TRAIAN va face parte din Comisia numărul II-pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe şi administraţie publică locală, în calitate 
de membru. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul prin doamna secretar Moț 
Adela şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
           - Organizația P.N.L. – Organizația Județeană Arad, 
           - Domnul Selegean Traian. 
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