
 
ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  nr. 76 
Din 31.10.2019 

Privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local Archiş 
 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă  ordinară de lucru în data de 31.10.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
        AVÂND ÎN VEDERE : 
      Prevederile art.135 alin.(7) și alin.(8) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ  ; 
      Discuţiile şi dezbaterile asupra ordinii de zi anunţată  , 
      Votul „ pentru ” a 8 consilieri . 
 
          În temeiul art.139 alin. (1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ   , 
 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.  Se aprobă Ordinea de zi  la propunerea celui care în condiţiile art.133 alin.(1) din OUG  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea Consiliului Local Archiş, astfel : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al 
comunei Archiş pe anul 2019  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii şi a listei de investiţii  pe anii 

2017 şi 2018 pe clasificaţie funcţională . 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de personal al 

Aparatului de Specialitate al primarului comunei Archiş pentru anul 2019 . 
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip 

V1 la nivelul comunei Archiş . 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului Local al comunei Archiş a 

reprezentantantului în Consiliul de Administraţie şi  în Comisia pentru asigurarea calităţii în 
şcoală (CEAC) ale Şcolii Gimnaziale Groşeni . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă informatică 
pentru implementare modul Monitorul Oficial Local conform OUG nr.57/2019 şi servicii de 
asistenţă informatică pentru găzduire, administrare şi întreţinere portal web.archis-arad.ro .   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale  
restante datorate bugetului local al Consiliului Local al comunei Archiş de către d-l Moraru  
Corneliu Mircea .  

10. Diverse . 
      Art.2.  Prezenta Hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad , 
- Primarului comunei Archiş, 
- Se afişează la panoul publicitar , 
- Se anexează la dosarul special de şedinţă  

                
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
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