
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR. 220 
                                        Din  23 Decembrie 2020 
 
     Privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 
                                                        al Orașului Pecica 
 
 
        Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.12.2020                 
         
 Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.42783 din 17.11.2020, 
-Raportul de specialitate al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier juridic, 
-Prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altoir acte normative, 
-Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
-Prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 
–Constituţia României din 21.11.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul pentru a 12 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 17 consilieri. 
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) și art.632 din O.U.G.nr. 
57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ,                                     
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Orașului Pecica, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L.Pecica nr. 171/27.11.2017 privind 
aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Orașului Pecica, 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul U.A.T.Pecica prin doamna 
Bonca Loredana Bianca-consilier juridic şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Bonca Loredana Bianca, consilier juridic. 
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