
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.95 
                                                                    din  14.11.2019 

privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Archiş 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru ordinară în data de 14.11.2019, 
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 : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
Comisia de specialitate ; 
       HCL nr.6/22.06.2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Archiş;  
       Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.874/06.11.2017 de declarare vacant mandatul de primar al 
comunei Archiş; 
       HCL nr. 4/28.02.2018 privind alegerea în funcţia de viceprimar al comunei Archiş a d-lui Horhat  
Pavel – Nelu ; 
        Prevederile  art. 124, art.125 şi art.126 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind  
Codul administrativ , 
       Votul ,, pentru ” a  8  consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1)   din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1: Se  reorganizează comisia de specialitate din domeniul Agricultură , Buget, Activităţi 
economice - financiare  pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş  , având următoarea componenţă: 

1. Dl. Crîjmar Den-Cristian , consilier local din partea PSD, preşedinte,  
2. Dl. Bun-Faur Ioan ,  consilier local din partea PSD , secretar, 
3. Dl. Pavel Gheorghe-Leontin,  consilier local din partea ALDE ,  membru . 

Art.2: Se reorganizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , 
Muncă şi Protecţie socială, Protecţie copii , tineret şi sport  pe lângă Consiliul Local al comunei 
Archiş , având următoarea componenţă: 

1. Dl. Bătrîn Nicolae , consilier local din partea PNL , preşedinte,  
2. Dl. Pantea Nicolae , consilier independent, secretar ,  
3. Dl. Faur Pavel  , consilier local din partea PNL, membru . 

Art.3: Se reorganizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea 

teritoriului , Protecţia mediului şi turism  pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având 
următoarea componenţă 

1. Dl. Alb Dănuţ  , consilier local din partea PNL , preşedinte,  
2. Dl. Faur Pavel ,  consilier local din partea PNL, secretar, 
3. Dl. Răzban Pavel , consilier local din partea PSD, membru . 

Art.4: Se reorganizează comisia de specialitate din domeniul Învăţământ , sănătate şi 
familie, Activităţi social-culturale, culte pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş, având 
următoarea componenţă  

1. Dl. Jurj Ionel , consilier local din partea PSD, preşedinte,  
2. Dl. Răzban Pavel , consilier local din partea PSD, secretar, 
3. Dl. Denuţ Andrei, consilier local din partea PSD , membru . 

          Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei  
Archiş  nr. 91/30.10.2018 . 

              

 



 

 

 
  Art.6. Secretarul General al comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a 
prezentei hotărâri.  
  Art.7.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş. 
       - Persoanelor nominalizate . 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                     
                                           
 
 
 
                                               
                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                            
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR GENERAL 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                      ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


