ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
ORAȘUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.37
DIN 31.03.2016
PRIVIND REORGANIZAREA CONSILIULUI COMUNITAR ORAȘUL PECICA
Co siliul Lo al al orașului Pe i a, î tru it î ședi ța ordi ară di data de 31.03.2016:
Având în vedere:
- Expu erea de

otive a pri arului orașului Pe i a, do

ul A tal Petru,

-Raportul nr. 5727/25.02.201 al doa ei Ștefă uță Mo i a, șef Servi iul Pu li de Asiste ță So ială
U.A.T.Pe i a, pri are propu e reorga izarea Co siliului Co u itar Co sultativ la ivelul orașului
Pecica,
-Prevederile art.114, alin.(1),(2),(3) din Legea nr.272/2004 privind prote ția și pro ovarea drepturilor
opilului,repu li ată,
- H.C.L.Pecica nr. 80/19.06.2013-privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
-Votul pentru a 15 consilieri din cei
Î te eiul art.

î fu ție, fii d preze ți 15 consilieri,

, p t. di Legea r.

/

a Ad i istrației Pu li e Lo ale, repu li ată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se reorga izează Co siliul Co u itar Co sultativ la ivelul orașului Pe i a, după u

ur ează:

- Ștefă uță Mo i a - șef servi iu S.P.A.S.Pe i a,
- Săvules u Dia a

- consilier principal S.P.A.S.Pecica,

- Creițar Dorel

- mediator sanitar S.P.A.S.Pecica,

- Soca Radu

- age t Co parti e t proxi itate di

- Pop Cristina

- psiholog Lic.Teoretic ”Ghe.Lazăr” Pecica,

- Hedeșa Lidia

- doctor pediatru – Cab.Ind.Pecica,

- Pete Eugenia

- cadru didactic,

- Chifor Vasile

- consilier local,

adrul Poliției Orașului Pe i a,

- Roș a Ildiko

- cadru didactic.

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a preze tei se î redi țează pri arul pri doa
Servi iu Pu li de Asiste ță So ială U.A.T.Pe i a și se o u i ă u:

a Ștefă uță Mo i a, șef

- I stituția Prefe tului-Servi iul Juridi și Co te ios Ad i istrativ- Compartiment Juridic,
- Doa

a Ștefă uță Mo i a, șef Servi iu Pu li de Asiste ță So ială U.A.T.Pe i a.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DEDIU SIMONA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA

