
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.45 

DIN 14.04.2021 
Privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate din domeniul activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
14.04.2021 
Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu, manifestată prin Referatul de 
aprobare; 

- Raportul d-nei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei Șimand; 

- Ordinul nr.48 din 28.01.2021 a Instituției Prefectului-județul Arad, prin care se constată 
încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului local Șimand a 
domnului Lihor Cristian; 

- Încheierea civilă nr. 177/08.02.2021, pronunțată de Judecătoria Chișineu-Criș, în Dosarul nr. 
2186/210/2020/a3, privind validarea mandatului consilierului local supleant, domnul Haloș 
Viorel-Ioan;   

- Depunerea jurământului de către domnul Haloș Viorel-Ioan  în ședința Consiliului Local Șimand 
din data de 26.02.2021;  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Șimand; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 39/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Local al comunei Șimand;  

- prevederile art. 124-126 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 13 și 14 din Anexa nr.  2 la Ordinul nr. 25/2021; 

- votul „pentru” a 7 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de specialitate din domeniul activități social-
culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, prin desemnarea domnului 
Haloș Viorel-Ioan, consilier local, ca membru în comisie, în locul domnului Lihor Cristian. 
Art.2.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 

- d-lui Haloș Viorel-Ioan; 

     Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 

                      Bogdan Petru                                   p.Secretar general,  
                            Inspector,  

Chiș Codruța-Rodica 
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