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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 60 
                                                               DIN   30.05.2014 
 
 PRIVIND  MODIFICAREA  REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 
AL SĂLII DE SPORT, SALĂ DE EDUCAłIE FIZICĂ, TEREN DE MINIFOTBAL ŞI BAZA  
                                                                   SPORTIVĂ 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de 

30.05.2014: 
 

Având în vedere: 
       - raportul domnului Lengyel Doru, şef serviciu baze sportive în cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei oraşului Pecica, 
       - H.C.L. Pecica nr. 184/30.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al sălii de sport, sală de educaŃie fizică, teren de minifotbal şi baza sportivă, 
       - prevederile art. 36, alin. 6, lit.(a), pct. 6 din Legea nr. 215/2001 – Legea AdministraŃiei 

Publice Locale, republicată, 
       - H.C.L. Pecica nr. 114/18.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Casei de Cultură a oraşului Pecica şi a sălii de sport, 

      - H.C.L. Pecica nr. 49/30.04.2014 privind modificarea H.C.L. Pecica nr. 184/30.10.2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al sălii de sport, sală de educaŃie 

fizică, teren de minifotbal şi baza sportivă, 

    - adresa nr. 14070/22.05.2014 din partea secŃiei de judo Pecica, 

    - adresa nr. 14005/22.05.2014 din partea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Arad, 

   - adresa nr. 12129/06.05.2014 din partea AsociaŃiei Sportive Baschet Club Valbon Arad,        

   - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 

   - votul „pentru” a  15  consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  15  consilieri.   

    - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice  Locale,  republicată 

 

 

 
                                                                                                                                           HOTĂRĂŞTE       HOTĂRĂŞTE       HOTĂRĂŞTE       HOTĂRĂŞTE::::    
    
  

ART.1. – Se modifică Regulamentul de organizare şi funcŃionare al sălii de 

sport, sală de educaŃie fizică, teren de minifotbal şi bază sportivă conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se 

comunică cu: 

- InstituŃia Prefectului – judeŃul arad – Serviciul Juridic şi Contencios                            

Administrativ – Compartiment Juridic 
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- D-l Lengyel Dorian, şef serviciu baze sportive din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Oraşului Pecica. 

- Serviciul financiar-contabil al U.A.T. Pecica 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
     STANOIOV MIODRAG                                                                        MOł ADELA 

 


