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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 81 
                                                          DIN 18.05.2018 
 
  Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Pecica al       

domnului Suciu Adrian 
 
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 18.05.2018.  

    
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
-Procesul-verbal nr.26198/09.05.2018 al Comisiei de validare din cadrul C.L.Pecica, nominalizată prin 
H.C.L.nr. 88/29.05.2018, 
-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. 69/15.05.2018 emisă de Organizația Județeană P.M.P..Arad, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
-Votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 13 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 SUCIU 
ADRIAN. 
Art.2. Domnul consilier local Suciu Adrian va face parte din Comisia numărul IV- de învățământ, 
activități social-culturale, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copiilor, 
tineret și sport, în calitate de membru. 
Art.3. Domnul consilier local Suciu Adrian va face parte din Comisia de validare a mandatelor 
consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, în calitate de membru. 
Art.4. 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.M.P. – Organizația Județeană Arad, 
           - Domnul Suciu Adrian. 
          
                  
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     IUGA CLAUDIU                                                                 MOȚ ADELA LILIANA 


