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HOTĂRÂREA  nr.25 
Din 29.05.2015 

Privind constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor în vederea ocuparii 

postului contractual vacant de consilier juridic debutant din cadrul Aparatului Permanent de 

Lucru a Consiliului Local al comunei Archis  

 
   ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă29.05.2015,ăoraă
1100 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă10ăconsilieriădinătotalulădeă11ă. 
      
               Avand în vedere: 
    Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 
local , 
    Hot râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchis,ăjudetulăAradănr.19/27.04.2015ăprivindăaprobareaă
Organigramei si statului de functii pe anul 2015; 
    Hot râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomunei Archis, judetul Arad nr. 7/12.02.2015 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2015; 
    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Archis , aprobat prin hotararea 
Consiliului Local Archis  nr.29/31.07.2012; 
    Prevederile art.79^1 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de 
organizare si functionare a Consiliilor locale, actualizata , 
   Prevederile art.8 din HG nr.286/2011 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 
    Adresele de inaintare comunicate de Primaria Beliu , Primaria Carand si Primaria Bocsig de 
desemnare a persoanelor in aceste comisii , 
    Prevederile art. 36 alin.2 lit.(a) , alin.3, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare , 
    Votulăă„ăpentruă”ăaă9ăconsilieriă,ă1ăabtinere,ăă 
 
În temeiul art.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceăLocaleă 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
ART.1.Seăconstituieăcomisiaădeăconcursăînăvedereaăocup riiăpostuluiăcontractualăvacantădeăconsilieră
juridic debutant din cadrul aparatului permanent deălucruăaăConsiliuluiăLocalăArchis,ăînăurm toareaă
componenta: 
      Presedinte:          -reprezentantul Institutiei Prefectului-jud.Arad 
      Membrii:            - jr.Dragos-Sabau Otilia -secretar comna Carand; 

- jr.Horhat- Coras Emanuel-Consilier juridic Consiliul local Beliu. 
Secretarul comisiei este d-l Anta Gheorghe-Florin . 
ART.2.Seăconstituieăcomisiaădeăsolutionareăaăcontestatiilorăînăvedereaăocup riiăpostuluiăcontractuală
vacant de consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru a Consiliului Local Archis, în 
urm toareaăcomponenta: 
      Presedinte:         - reprezentantul Institutiei Prefectului-jud.Arad 
      Membrii:           -  jr.Dudas Florica –Sef SPCLEP Beliu; 

- jr. Abrudean Teodora -Felicia  -Consilier juridic Consiliul Local Bocsig . 
Secretarul comisiei este d-l Anta Gheorghe-Florin. 



ART.3.Se împuterniceste primarul comunei Archis cu demararea procedurilor legale pentru 
organizarea concursului , conform HG nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant. 
ART.4.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectului- jude ulăAradăă, 
- Persoanelor nominalizate la art.1 si art.2 , 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitartă, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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