
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 65 
                                        Din 17 MARTIE 2020 
 
                         Privind  aprobarea modelului de steag al orașului Pecica 
 
        Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.03.2020. 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr. 4659 din 13.03.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier juridic, prin care propune  
        aprobarea modelului de steag al orașului Pecica, 
       -Adresa nr.70599/13.01.2020 de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 
         înregistrată la Primăria orașului Pecica sub nr.3456/05.02.2020, 
       -Minută dezbatere publică aprobare model steag orașul Pecica, 
       -Prevederile Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările și  
        completările ulterioare, 
       -Prevederile H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și  
        folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, 
       -Prevederile Legii nr. 141/2015 privind aprobarea și folosirea de către unitățile administrativ- 
         teritoriale a steagurilor proprii, 
       -Prevederile H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul  
        Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici  
        publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea  
        adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare, 
       -Prevederile art.129, alin.(2),lit.a), alin.(3), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
        administrativ, 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor 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 modelul de steag al orașului Pecica, prevăzut în  Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Descrierea elementelor componente ale steagului și semnificația lor sunt prevăzute în Anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Arborarea și folosirea steagului orașului Pecica, județul Arad, se face în conformitate cu 
prevederile art.4 din Legea nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ 
–teritoriale  a steagurilor proprii. 
Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Bonca Loredana 
Bianca, consilier juridic  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Bonca Loredana Bianca, consilier juridic. 
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