
 
 
 
 
 
             
                                          HOTĂRÂREA NR. 54 
                                        Din 28 FEBRUARIE 2020 
 
       Privind completarea Anexei nr.4 la H.C.L.Pecica nr.106/19.08.2019, respectiv 
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Gospodărire Comunală și 
Salubrizare a orașului Pecica, înființat în subordinea Consiliului Local al orașului Pecica 
 
        Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.02.2020. 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.14 din 27.02.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciul de Gospodărire Comunală 
         și Salubrizare a orașului Pecica, 
       -Anexa nr.4 la HCL Pecica nr.106/19.05.2019, modificată prin HCLPecica nr.155/25.11.2019,  
        respectiv Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Gospodărire Comunală și  
        Salubrizare a orașului Pecica, înființat în subordinea Consiliului Local al orașului Pecica, 
        -Adresa nr.11/25.02.2020 a  Serviciului de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului  
         Pecica, prin care solicită transferul în interesul serviciului a personalului din cadrul aparatului  
         de specialitate al primarului orașului Pecica, în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală și  
         Salubrizare a orașului Pecica,  
        -Adresa nr.6384/27.02.2020 a primarului orașului Pecica, Antal Petru, prin care se aprobă  
         transferul personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Pecica în  
         cadrul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului Pecica, 
        -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
        administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
         -Votul pentru a 16  consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16  consilieri. 
      - In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă completarea art.9 al Anexei nr.4 la H.C.L.Pecica nr. 106/19.05.2019 privind 
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Gospodărire Comunală și Salubrizare a 
orașului Pecica, înființat în subordinea Consiliului Local al orașului Pecica, după cum urmează: 
”Art.9, alin. (3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, șeful Serviciului de Gospodărire 
Comunală și Salubrizare a orașului Pecica va emite decizii”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Luculescu 
Mariana, șef  Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului Pecica  şi se comunică 
cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            - Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a  
              orașului Pecica. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
    BARTOK ANDRAS                                                   MOȚ ADELA LILIANA 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 


