
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 144 
                                                Din  10 AUGUST  2020 
 
            Privind acordarea titlurilor și distincțiilor unor personalități cu merite deosebite 
                          cu ocazia evenimentului ”Praznicul de Pită Nouă Pecica 2020” 
    
         Consiliul local al orașului Pecica întrunit în ședința ordinară din data de 10.08.2020. 
         Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului antal petru exprimată prin referatul de aprobare nr.32000 din 31.07.2020, 
       - H.C.L.Pecica nr.50/2019 privind completarea 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, 
         -Proces-verbal Comisia numărul IV,de învăţământ, activităţi social-culturale, culte, sănătate şi  
          familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, tineret şi sport,prin care propune  
          decernarea distincțiilor și titlurilor de excelență cu ocazia evenimentului ”Praznicul de Pită 
          Nouă Pecica 2020” 
        -Cererea nr.32234 din 03.08.2020 a domnului Chifor Vasile, prin care propune acordarea  
         distincției ”Titlul de excelență” pentru domnul Billi Ioan, domeniul electrotehnică, 
        -Cererea nr.32198 din 03.08.2020 a doamnei Pete Eugenia, prin care propune acordarea 
         distincției ”Titlul de excelență” pentru domnul Igrișan Mircea, domeniul tehnic, 
        -Cererea nr.32236 din 03.08.2020 a  domnului Chifor Vasile, prin care propune acordarea   
         distincției ” Cetățean de onoare al orașului Pecica-post mortem”pentru domnul  Emandi  
         Lucian, domeniul literatură, 
       - Prevederile art.129,alin.(13) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
        -Votul „pentru” a 13  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14  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 decernează ”Titlul de excelență”cu ocazia evenimentului ”Praznicul de Pită Nouă Pecica 
2020”personalităților pecicane care au excelat în domenii de activitate, după cum urmează: 
                                  -Domnul Igrișan Mircea- domeniul tehnic. 
                                  -Domnul Billi Ioan-domeniul electrotehnică. 
Art.2. Se decernează distincția ” Cetățean de onoare al orașului Pecica-post mortem” cu ocazia 
evenimentului ”Praznicul de Pită Nouă Pecica 2020”persoanelor care prin realizările lor au 
contribuit la prestigiul orașului Pecica, după cum urmează: 
                       -Domnul Emandi Lucian-post mortem-domeniul literatură. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primar şi se comunică cu:  
                            -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
                            -Comisia de cultură a Consiliului Local Pecica. 
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