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HOTĂRÂREA NR. 117
Din 22 IULIE 2020
Privind validarea mandatului de consilier local al următorului supleant al Partidului
Național Liberal
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 29193 din 03.07.2020,
- H.C.L.Pecica nr. 104/17.06.2020 privind aprobarea demisiei domnului consilier local Mocanu
Lucian Ioan și declararea ca și vacant a postului de consilier local,
-Prevederile H.C.L.Pecica nr. 18 din 26.01.2017 privind desemnarea domnului consilier local
Mocanu Lucian Ioan în Comisia numărul IV,de învăţământ, activităţi social-culturale, culte,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, tineret şi sport,
,
-Adresa nr. 35/02.07.2020 de la Organizația Județeană P.N.L.Arad, prin care solicită efectuarea
demersurilor legale privind confirmarea în funcția de consilier local a domnului Imbroane SorinRomulus,
-Prevederile art.100, alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
-Procesul-verbal al Comisiei de validare mandate consilieri locali,
-Prevederile art. 597, alin.(1), lit.e) și art.602 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 16 in funcţie, fiind prezenţi 16consilieri.
- 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 validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al orașului Pecica a domnului
IMBROANE SORIN-ROMULUS, candidat pe lista Partidului Național Liberal.
Art.2. Domnul consilier local Imbroane Sorin-Romulus va face parte din Comisia numărul IV,de
învăţământ, activităţi social-culturale, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia
copiilor, tineret şi sport.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ,
- Organizația P.N.L. – Organizația Județeană Arad,
- Domnul Imbroane Sorin-Romulus.
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