
 
 
 
 
 
             
                                             HOTĂRÂREA NR. 184 
                                              Din  11 Noiembrie 2020 
 
         Privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Pecica 
    
    Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința de constituire din data de 11.11.2020. 
  
      Având în vedere: 
     -Încheierea nr.10090 din data de 15.10.2020-dosar nr.15643/55/2020-judecătoria Arad-Secția 
      Civilă privind validarea mandatelor  consilierilor aleși pentru Consiliul Local al Orașului Pecica, 
    -Propunerile formulate pentru desemnarea viceprimarului și rezultatul votului secret, 
    -Prevederile art.124-126, art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  
     Codul Administrativ, 
   -Votul „pentru” a 17  consilieri,  din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri locali. 
    -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, 
                                                           HOTĂRĂȘTE: 
                                           
Art.1. Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale Consiliului local al 
orașului Pecica: 
       1.1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe și 
administrație publică locală, cu 7 membrii, având următoarea componență: 
1.Puta Sabin Dorin, consilier local din partea P.N.L.-Președinte 
2.Iuga Ioan Claudiu, consilier local din partea P.N.L.-Secretar 
3.Selegean Traian, consilier local din partea P.N.L.-Membru 
4.Goldea Daniel, consilier local din partea P.N.L.-Membru 
5.Zagoni Szabo Andrei, consilier local din partea U.D.M.R.-Membru 
6.Săbău Gheorghe, consilier local din partea P.S.D.-Membru 
7.Ciuman-Urban Andreea-Roxana,consilier local din partea Alianța USR PLUS-Membru 
       1.2. Comisia de amenajare a teritoriului și  urbanism, gospodărie comunală, protecția 
mediului, turism și agricultură,administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț cu 
5 membrii, având următoarea componență: 
1.Stanoiov Miodrag, consilier local din partea P.N.L.-Președinte 
2.Toth Attila, consilier local din partea P.N.L.-Secretar 
3.Chereș Alexandru, consilier local din partea Alianța USR PLUS-Membru 
4.Demeter Nicolae, consilier local din partea P.N.L.-Membru 
5.Totoi Radu Cosmin, consilier local din partea P.S.D.-Membru 
       1.3.Comisia de învățământ, activități social-culturale, culte, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, protecția copilului, tineret și sport, agrement, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor, juridică, de disciplină cu 5 membrii, având următoarea 
componență:  
1.Chifor Vasile, consilier local din partea P.N.L.-Președinte 
2. Danicsko Marinela, consilier local din partea P.N.L.-Secretar 
3.Zaharia Daniel Alexandru, consilier local din partea P.N.L.-Membru 
4.Toth Brigitta Anna, consilier local din partea U.D.M.R.-Membru 
5.Sfăt Ruxandra Alina,consilier local din partea P.S.D.-Membru 
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Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul general al orașului Pecica  şi 
se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
   STANOIOV MIODRAG                                            MOȚ ADELA LILIANA 


