
 
 
 
 
 
             
                                                   HOTĂRÂREA NR. 61 
                                                    Din  21 APRILIE 2021 
 
Privind modificarea Hotărârii nr. 220/2020 a Consiliului Local Pecica  privind aprobarea  
     Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Orașului Pecica 
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din 21.04.2021. 
Reținând referatul de aprobare nr. 25751/21.04.2021 al primarului orașului Pecica, în calitate de 
inițiator, 
Analizând raportul de specialitate din partea Compartimentului Juridic, 
Având în vedere Hotărârea nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 220/2020 a Consiliului Local Pecica  privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Pecica, 
Luând în considerare prevederile art.5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
Votul „pentru” a 12  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.  
Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, 
În temeiul prevederilor art. 123, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (4) și art. 196 
alin. (1), lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E:  
Art. 1. Se modifică Hotărârea nr. 220/2020 a Consiliului Local Pecica  privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Orașului Pecica, după cum 
urmează:  
Art. 25^19 În situaţii exceptionale constatate de autoritățile abilitate precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, 
preşedintele de şedinţă are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri 
prin convorbire telefonică cu aleşii locali afectați de situațiile de mai sus. Convorbirea va fi 
redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio 
utilizat la şedinţele consiliului local şi consemnată în procesul verbal al şedinţei.  
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 220/2020 a Consiliului Local Pecica  privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Orașului Pecica rămân 
nemodificate.  
Art.3.  Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compartimentul Juridic şi se 
comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Compartimentul Juridic U.A.T.Pecica 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 61/21.04.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 61/21.04.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 

21.04.2021 
 

2 Comunicarea către primar 06.05.2021 
 

3 Comunicarea către prefectul judeţului 06.05.2021 
 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 10.05.2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 
 

 


