
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 204 
                                                Din  03 decembrie  2020 
Privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv 
al calității acestora  
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit  în ședința  ordinară din 03.12.2020, 
Având în vedere: 
-Referat de aprobare nr.42997/18.11.2020 a domnului primar al orașului Pecica, Antal Petru,  
- raportul nr. 43222/20.11.2020 al doamnei Bonca Loredana, consilier juridic în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Pecica 
-Prevederile Hotărâri nr.282 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 
locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora. 
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor – denumit în continuare ”RGPD”). 
-Prevederile art.206 din OUG nr.57/2019 Codul administrativ cu modificări 
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local 
- votul ” pentru” a 16 consilieri din cei 17 în funcție fiind prezenți 16 consilieri. 
- În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.a), art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) 
din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări 
 
                                                             HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă modelul legitimației de primar al orașului Pecica, conform Anexei 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modelul legitimației de viceprimar al orașului Pecica, conform Anexei 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.  Se aprobă modelul legitimației de consilier local, membru a Consiliului local al orașului 
Pecica, conform  Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de reprezentant ales pentru primarul 
orașului Pecica, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calitătii de reprezentant ales pentru viceprimarul 
orașului Pecica, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de reprezentant ales în Consiliului local al 
Orașului Pecica, pentru consilierii locali, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.7. Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor a semnelor distinctive pentru primar, 
viceprimar și consilierii locali se suportă din bugetul local. 
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Pecica, prin 
Compartimentul Achiziții 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului județului Arad, Primarul orașului 
Pecica, Compartimentul Achiziții și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului 
local al orașului Pecica și pe site-ul primăriei orașului Pecica. 
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