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ROMÂNIA 
JUDE ULăARAD 
ORAŞULăPECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                    HOT RÂREA  NR. 95 
                                                          DIN 11.08.2016 
 
 
 
  PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.85 DIN DATA DE 24.07.2014 PRIVIND 
REGULAMENTULăPENTRUăCONFERIREAăTITLULUIăDEă”CET ȚEANăDEăONOARE”ăȘIă
AăALTORăTITLURIăȘIăDISTINCȚIIăUNORăPERSONALIT ȚIăCUăMERITE 
                                                              DEOSEBITE 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunităînăşedin aăsaăăordinar ăădinădataădeă
11.08.2016 
 
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, prin care arată oportunitatea modificării Anexei 
   la H.C.L.Pecica nr.85/2014 privind Regulamentul pentru conferirea titlului de ”Cetățean de 

   onoare” și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite, 
 - H.C.L.Pecica nr. 85/24.07.2014 privind Regulamentul pentru conferirea titlului de ”Cetățean de 

onoare” și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite, 

  - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,  

 - Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri;   

  

 În temeiul art. 45  pct.1 din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată, 
       

                                                            HOT R ŞTE 
 

 

Art.1.– Se modifică Anexa la H.C.L. Pecica nr.85 din data de 24.07.2014, la art.17(1)  și art.18 (a) și 
vor avea următorul conținut: 
      ”Art.17(1) – Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlurilor și distincțiilor are loc de 2 (două) ori 
pe an, de regulă, cu ocazia festivităților prilejuite de sărbătorile: ” Zilele Orașului Pecica” și ” 
Praznicul de Pită Nouă”, sau în cadrul ședințelor extraordinare cu caracter festiv”, - conform Anexei ce 

face parte din prezenta hotărâre. 

      ”Art.18 (a) – De regulă, toate titlurile/distincțiile se acordă de 2 (două) ori pe an, cu ocazia 
manifestărilor ocazionate de sărbătorirea ”Zilelor Orașului Pecica” și a ”Praznicului de Pită Nouă”. 
Președintele de ședință va anunța festivitatea care urmează să se desfășoare, în cazul în care conferirea 
are loc în ședință publică a Consiliului Local. Atunci când conferirea titlului are loc în cadru festiv 
public, altul decât ședința Consiliului Local, moderatorul festivității va anunța momentul solemn care 
urmează ”, conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 
Art. 2- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu:  
            - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrative 

            -Comisia de cultură din cadrul Consiliului Local Pecica. 
 

 
  PREȘEDINTEăDEăȘEDINȚ                                      CONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 
  STANOIOV MIODRAG                                                        MOȚăADELA 


