
 
 
 
 
 
  
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 51 
                                             DIN 18.04.2019 
 
            Privind acordarea titlurilor și distincțiilor unor personalități cu merite deosebite 
                            cu ocazia evenimentului ”Zilele orașului Pecica 2019” 
    
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară  din data de 18.04.2019. 
         Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului Oraşului Pecica,prin care arată oportunitatea acordării  
         titlurilor și distincțiilor cu ocazia  evenimentului ”Zilele orașului Pecica 2019”, 
       - H.C.L.Pecica nr.95/11.08.2016 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 85/2014  
          privind Regulamentul  pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” și a altor titluri 
          și distincții unor personalități cu merite deosebite, 
       - Cererea nr……………………….. a domnului consilier local Chifor Vasile, președintele 
         Comisiei de cultură din cadrul Consiliului Local Pecica, 
       - Expunerile de motive pentru persoanele propuse pentru acordarea titlurilor și distincțiilor 
         cu ocazia   evenimentului ”Zilele orașului Pecica 2019”, 
       - Art.36,alin.(8) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,  
         cu modificările și completările ulterioare, 
       - 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.Se decernează ”Titlul de excelență”cu ocazia evenimentului ”Zilele orașului Pecica 
2019”personalităților pecicane care au excelat în domenii de activitate, după cum urmează: 
          -Doamna Jambor Ileana - domeniul geologie 
          -Doamna Kovacs Eva     -domeniul învățământ 
Art.2. Se decernează distincția ”Diploma de onoare” cu ocazia evenimentului ”Zilele orașului 
Pecica 2019”personalităților locale, naționale, internaționale care onorează prin vizită și diverse 
acțiuni pozitive în viața orașului Pecica și care, au rezultate concrete în activitatea de lobby privind 
interesele orașului Pecica și promovarea orașului Pecica, după cum urmează: 
          -Doamna Kadarne Onder Zsuzsanna. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Chifor Vasile, 
consilier local, președintele Comisiei de cultură din cadrul Consiliului local al orașului Pecica şi se 
comunică cu:  
                            -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
                            -Comisia de cultură a Consiliului Local Pecica. 
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