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HOTĂRÂREA  nr. 96 
Din 27.11.2019 

Privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local Archiş 
 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  extraordinară de îndată în data de 
27.11.2019, ora 900 , fiind prezenţi un număr de 7  consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul 
consilierilor consiliului local fiind de 11 
 
        AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Prevederile art.135 alin.(7)  din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ  ; 
      Discuţiile şi dezbaterile asupra ordinii de zi anunţată  , 
      Votul „ pentru ” a 7 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.(2) lit.a) 
coroborat cu art.134 alin.(4) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea 
Consiliului Local Archiş, astfel : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  solicitarea adresată Consiliului Judeţean Arad de trecere a unui bun 
din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al comunei Archiş  

2.  Proiect de hotărâre privind  mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport   
Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane , pe 
raza administrativ –teritorială a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad, aprobarea Studiului de oportunitate , a formei de delegare a serviciilor de transport 
public de călători , avizarea Caietului de sarcini şi Regulamentului serviciului public de 
transport persoane în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad şi aprobarea documentaţiei de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania 
de Transport Public S.A. Arad . 
 

      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  
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