
 
 
 
 
 
  
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 44 
                                             DIN 18.04.2019 
 
       Privind aprobarea demisiei doamnei  consilier local Chevereșan Anca-Emanuela și  
                            declararea ca și vacant a postului de consilier local 
    
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 18.04.2019. 
 
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
-Referatul doamnei Moț Adela Liliana, secretarul Orașului Pecica, prin care propune constatarea 
încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Chevereșan Anca 
Emanuela,, 
-Prevederile H.C.L. nr.2 din 25.06.2016  privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși, 
-Prevederile H.C.L. nr. 6 din 25.06.2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local Pecica, 
-Prevederile H.C.L. nr. 88 din 29.05.2017 privind numirea membrilor în cadrul Comisiei de validare 
 a  mandatelor consilierilor locali, 
-Prevederile art.3 din H.C.L. nr. 81/18.05.2018 privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Suciu Adrian și numirea  ca membru în Comisia de validare a mandatelor consilierilor 
locali, 
-Prevederile art.9,alin.(2), lit.”a”, art.10 și art.12, alin.(1) și (2) din din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art.69 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art.31 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art.70(1), lit.a) din H.C.L.Pecica nr. 171/27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Pecica, 
-Avizul comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali din cadrul C.L.Pecica, proces-verbal 
 Nr. 19879/03.04.2019. 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
-Votul „pentru” a 16  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  16 consilieri.   
- In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Consiliul Local Pecica ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
local, al doamnei Chevereșan Anca Emanuela. 
Art.2. Se declară ca și vacant postul de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului 
Pecica. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul prin doamna Munteanu 
Violeta, consilier juridic și  se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
           - Organizația P.N.L.- Organizația Județeană Arad, 
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           - Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali din cadrul C.L.Pecica, 
           - Doamna Chevereșan Anca Emanuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
    IREAN LUNIȚA                                                     MOȚ ADELA LILIANA 


