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         Încheiatăast ziă28.08.2015, ora 900,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiă edin eiăOrdinare deăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi iaăprimaruluiăcuă 
nr.61/ 21.08.2015 a d-lui primar Valea Nicolae. La şedin ăparticip ăunănum rădeă11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri.     
          
         D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă: 

1. Proiectădeăhot râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Archi  . 

2. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăStudiuluiădeăprefezabilitateă”ăReabilitareaăsiămodernizareaă
sistemului de iluminat publicăînăcomunaăArchi ”ă. 

3. Proiectădeăhot râre privind aprobarea întocmirii Studiului deăfezabilitateă”Modernizareăstr ziăînă
satăVacanț ăGro eniă”ăăă. 

4. Diverse . 
DomnulăprimarăValeaăNicolaeăpropuneăsuplimentareaăoordiniiădeăziăcuădou ăProiecteădeăhot râriă:  
     - Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăînchirieriiăp uniiăc treăCooperativaăAgricol  „Fermierul” 
Gro eni.ăăăăăă 
    -  Proiectădeăhot râreăprivindăachiziționareaădeăservicii în vederea întocmirii amenajamentului 
pastoral pentruăp uneaăcomuneiăArchi .  

  D-lăpre edinteădeă edinț  supune spre aprobare proiectul ordinii de zi , împreun ăcuăsuplimentarea 
acesteiaă,ătotiăceiă11ăconsilieriăprezenți sunt de acord cu ordinea de zi iăsuplimentareaăprezentat .    
Este adoptat ăHot râreaăcuănr.41/28.08.2015, to iăceiă11ăconsilieriăprezen iăsunt"ăpentru". 
        În continuare d-lăpreşedinteădeăşedin ăsupuneăspreăaprobareăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaă
IULIEă,ăto iăcei 11 consilieriăprezen iăsunt"ăpentru", fiindăadoptat ăHot râreaănr.42/28.08.2015 .  
        În continuare d-l primar ValeaăNicolaeăprezint ăproiectulăprivindărecxtificareaăbugetuluiădeă
venituriă iăcheltuieliăalăConsiliuluiăLocalăArchi . 
       Aflândăc ăexist ăvenituri,ăd-lăconsilierăH rd uțăPavelăpropuneăs ăseăaloceăoăsum ădeăbaniăpentruă
angajațiiăprim riei,ădeoareceăsalariileădeăcareăbeneficiaz ăsuntămiciă iăridic ăproblemaănecesit țiiăuneiăă
u i, a cinciăg lețiădeăvopseaălavabil ăpentru a se face reparațiiălaăC minulăCulturalădinăBîrze ti. 
        D-lăconsilierăB trîn Nicolae solicit ăs ăse aloceăoăsum ădeăbaniăpentruăC minulăCulturalădină
Nermi ăînăvedereaăexecut riiăunorăreparațiiălaătavanulă iăgardulăacestuia.Deăasemeneaăpropuneăs ăseă
fac ăuneleăreparațiiă iălaă coalaădinălocalitateaăNermi . 
        D-l consilierăDenuțăFlorinăîntreab ădeăceănuăseăfaceăfoi orulădeălaăDispensarulădinăGro eni,ăiară
domnulăprimarăValeaăNicolaeăîiăr spundeăc ădejaăs-aădatăcomand ălaătoateămaterialeleănecesareă iătotulă
este rezolvat, 
 D-lăconsilierăB trînăNicolaeăîntreab ăceăseăîntâmpl ăcuămagazinulădeălaăNermi ,ădac ăexist ăsauănuă 
contract de închiriere acolo. 
       De asemenea d-lăconsilierăH rd uțăPavelăconsider ăc ăarătrebuiăaranjat ăpantaăcareăfaceăparteădinăă
drumulăspreăNermi ,ăiarăd-lăconsilierăAlbăD nuțăîntreab ădac ănuăs-arăfiăpututăfaceăînc ă10ămetriăde 
drumă iăunăpodădeăaccesălaădrumulăspreăp dure. 
       D-l primarăValeaăNicolaeăr spundeăc ăs-a propus acest lucru, dar fiind mai multe firme s-aăomisă iă
acesteălucr riătrecălaăsuplimentare,ămaiăexistândădeăf cutărigoleleă 
        Se supune la vot primul punct din ordinea de zi, fiind aprobat cu votul a10 consilieri, d-l consilier 
H rd uțăPavelăesteădeăacordădoarădac ăseăacord ăprimeăsauăpremiiăpentruăangajațiiăprim riei. 
        D-lăAlbăD nuț cereăinformațiiăcuăprivireălaăfolosireaăbaniloră iăîntreab  de ce nu se pune parchet la 

coalaădinăGro eni. 
        D-lăprimarăValeaăNicolaeăr spundeăc ăceiădeălaăCooperativaăAgricol ă „Fermierul”Gro eniăăvorăs ă
suplimentezeă600ămetriăp trați(74ălei/m2 ) 

        



   D-naăconsilierăC linăVioricaăîntreab ădac ăseămaiăface cevaăălaădispensarulădinălocalitateaăArchi . 
     D-l primar Valea Nicolae r spundeăc ăesteăpreg tităcazanulăpentruădispensar.

 

       Se supune la vot primul punct din ordinea de zi,  fiindăadoptat ăHot râreaăcuănr.43/ 28.08.2015  cu 
votul a 10 consilieri" pentru", d-lăH rd uțăPavelăabținîndu-se. 
       Seătreceălaăpunctulădoiădeăpeăordineaădeăzi:ăaprobareaăStudiuluiădeăprefezabilitateă”ăReabilitareaăsiă
modernizareaăsistemuluiădeăiluminatăpublicăînăcomunaăArchis”. 
       D-l Pantea Nicolae ,viceprimarul comuneiăArchi ,ăofer ăinformațiiădespreăstudiulăf cutădeăfirma 
SC Urban Led Oradea cuăiluminatulăpublică iăspuneăc ăsuntănecesareă250ădeăbecuri,ăafirmândăc ăacoloă
unde strada este mai mare vor fi instalate becuri cu o capacitate mai mare, iar acolo unde strada este 
maiămic ăbecurileăvorăaveaăoăcapacitateămaiămic .Deăasemeneaăpeăartereleăprincipaleăvorăfiăbecuriăpeă
fiecareăstâlp,iarăpeăceleăsecundare,ătotălaăalădoileaăstâlpă iăservice-ulăvaăfiăasiguratădeăfirmaărespectiv ă
peăoăperioad ădeă10ăani.Becurileăvorăfiăpredateădeăc treăfirm ,ăseăvaădecontaăcâtăseăconsum ,ăplataă
f cându-se lunar - pân ăînădataădeă30ăaălunii. 
       D-l consilier PuleacăSimionăconsider ăc ătrebuiaăs ăseăvad ărandamentulălaăbecurileănoi. 
       D-l Pantea Nicolae ,viceprimarul comunei Archi , spuneăc ăs-aăf cutădeăc treăfirm ăunăstudiuădeă
prefezabilitate, care este de 70 %.  
       Nefiindăniciăoăproblem ăridicat ă,ăseăsupuneălaăvotă:ă10ăconsilieriăprezențiăsunt" pentru"  , d-l 
consilier PuleacăSimionăseăabține,ăastfelăfiindăadoptat ăHot rârea cu nr.44/ 28.08.2015. 
       În continuare d-lăprimarăprezint  al treilea proiect de pe Ordinea de zi:  aprobarea intocmirii 
Studiului de fezabilitateă”ModernizareăstraziăînăsatăVacanț ăGro eniă”ă 
       D-lăconsilierăPuleacăSimionăsugereaz ăc ăarătrebuiăplombatădrumulăspreălocalitateaăGro eni.        
       D-lăprimarăValeaăNicolaeăîiăspuneăc ăfirmaăcareăaăcâ tigatălicitațiaăaăafirmatăc ăvorăîncepeălucr rileă
în curând. 
       D-l consilierăDenuțăFlorinăprecizeaz ăc ălipse teădevizulăpentruăstr zi. 
       D-lăprimarăValeaăNicolaeăaduceălaăcuno tințaăconsilierilorădevizul,ăafirmândăc ăcheltuielile pot 
cre teăsauăpotăs ăscad . 
       D-lăpre edinteădeă edinț ăB trânăIgnatăsupuneălaăvotăproiectulădeăhot râreăprivindăîntocmireaă
Studiului de fezabilitate ”ModernizareăstraziăinăsatăVacanț  Groseniă”,ătotiăceiă11ăconsilieriăprezențiă
sunt" pentru"   ,ăfiindăadoptat ăHot râreaăcuănr.45/ă28.08.2015ă.ă 
       În continuare d-lăValeaăNicolaeăprezint ăcerereaăCooperativeiăAgricole„Fermierul”Gro eniă iăaă
Asociației „Fermierul”Gro eni,ăprecumă iăProiectulădeăhot râreăprivindăaprobareaăînchirieriiăp uniiă
c treăCooperativaăAgricol ă„Fermierul”ăGro eni.ăăăăăăăă   
      D-lăprimarăValeaăNicolaeăprecizeaz ăc ăînăurmaărepetatelorăsolicit ri f cuteădeămembriiă
Cooperativei s-aăajunsălaăconcluziaăc ăexist ăcondițiiămultămaiăbune care decurg din închirierea 
p unii. 
     Nemaifiindăalteăîntreb ri,interpel riăsauăprobleme,ăd-lăpre edinteădeă edinț ăB trânăIgnatăsupuneălaă
votăproiectulădeăhot râre  privind aprobarea închirierii p uniiăc treăCooperativaăAgricol ă„Fermierul”ă
Gro eni,ă10ăconsilieriăvotând" pentru"   pentruăaprobareaăacestuiăproiect.Seăadopt ăHot râreaăcuănr.46/ă
28.08.2015 
      D-lăsecretarăalăcomuneiăArchi ,ăAntaăGheorgheăFlorin,ăprezint ,ăînăcontinuareăoăadres ăde la fosta 
Asociațieă„Fermierul”Gro eniă,înăprezentăCooperativaăAgricol ă„Fermierul”ăGro eni,prinăcareăseă
solicit ămodificareaăcontractuluiăacesteia.ă  
     D-lăPanteaăNicolae,ăviceprimarulăcomuneiăArchi ăspecific , c ădup ănoileăprevederiăaleă
O.U.G.nr.34/ 2006,ăactualizat ăînă2013ăprivindăatribuireaăcontractelorădeăachizițieăpublic ,ăaă
contractelorădeăconcesiuneădeălucr riăpubliceă iăaăcontractelorădeăconcesiuneădeăserviciiă,fermierii pot 
beneficiaădeăplataăsubvențiilorădeălaăA.P.I.A.,ădoarădac ăexist ăf cute amenajamente pastorale. 
     D-lăprimarăValeaăNicolaeăafirm ăc ăpentruăaănuăexistaărepro uriădinăparteaămembrilorăCooperativeiă
s-auădemaratălucr rileăpentruămodificareaăcontractuluiă iărealizareaăunuiăcontractăcorespunz tor,ăînă
vedereaărealiz riiăamenajamentelor pastorale.  
     D-lăpre edinteădeă edinț ăB trânăIgnatăsupuneălaăvot Proiectulădeăhot râreăprivindăachiziționareaădeă
serviciiăînăvedereaăîntocmiriiăamenajamentuluiăpastoralăpentruăp uneaăcomuneiăArchi .10 consilieri 
sunt" pentru"  Seăadopt ă Hot râreaăcuănr.47/ă28.08.2015. 
   
         



        
. 
        În continuare la punctul cinci din Ordinea de zi, intitulat Diverse, d-l primar Valea Nicolae 
precizeaz ăc ăs-auăprezentat,ădeăc treăR.P.L.,,ăOcolăsilvicăDumbrava”,ăpartizeleăscoaseălaălicitațieă iă
care vor fi în regie proprie: dou ălaăFațaăMareă iăHotară iăunaălaăBîrze ti. 
       D-lăconsilierăH rd uțăPavelăpropuneăsolicitareaăunorăcopiiădup ătoateăavizeleălocoăpentruă
materialulălemnosădestinatăpopulațieiădeăpeărazaăcomuneiăArchi .Tot acesta întreab ădac ăseăpl te teă
transportăpentruălemneleăPrim riei. 
      D-lăprimarăValeaăNicolaeăafirm ăc ăseăpl te teăînăcontravaloare. 
       D-lăconsilierăH rd uțăPavelăpropuneăs ăseăangajezeăoăfirm ăcareăs ăexecuteălucr rileădeătransportă iă
t iatulălemnelor. 
       D-lăconsilierăJurjăIonelăprecizeaz ăc ăalteăprim riiăcerăoferteălaăOcolulăsilvic,ădarăesteămaiăscump. 
       D-lăconsilierăAlbăD nuțăexplic ăc ănuăpotăfiăprezentateăbonurileăpentruămaterialulălemnos,ăciădoară
cantitatea pentru acesta. 
      Consilieriiăpropunăs ăseăfac ăfac ăadres ăoficial ăc treăR.P.L.,,ăOcolăsilvicăDumbrava”. 
       D-lăconsilierăDenuțăFlorinăridic ăproblemaăfonduluiădeăvân toareăă50ăArchi ,ăderoareceănuăs-au 
pl tităfondurile. 
      D-lăprimarăValeaăNicolaeăafirm ăc ăs-aăemisăfactur  c treăei. 
      D-lăconsilierăDenuțăFlorinăconsider ăc ătrebuieăf cuteădemersuriăînăacestăsens. 
      D-lăsecretarăalăcomuneiăArchi ,AntaăGheorgheăFlorin,vaătrimiteăîn tiințareălaăI.T.R.S.V.ăpentruă
neplata facturii. 
      Înăalt ăordineădeăidei,ăd-l consilier DenuțăFlorinăsolicit ăs ăseăg seasc ăoăsoluțieălaăgunoaieleădină
jurul tomberoanelor. 
      D-lăprimarăValeaăNicolaeăexplic ăc ăînăanulă2013/ă2014ănuăs-aăpl tităcontribuțiaă iăc ăînăviitorulă
apropiat se vor aduce pubele noi. 
      D-lăconsilierăAlbăD nuțăsolicit ăc ,ădac ălaăînceputăs-aăpropusăridicareaăgunoiuluiăoădat /ălun ,ăs ăseă
ridiceădeădou ăori/ălun . 
     D-lăconsilierăB trânăIgnatăpropuneăcaăacestălucruăs ăseăîntâmpleăm carăînălunileădeăvar . 
     D-lăPanteaăNicolae,ăviceprimarulăcomuneiăArchi ,ăspuneăc ăgunoiulăseătransport ălaăAradă iăLipovaă
iăcosturileăsuntămaiămari.ă 

     D-naăC linăVioricaăsolicit ăs ăseăsuplimentezeăbaniiădeălaăbugetăpentruăgunoi. 
     D-lăconsilierăDenuțăFlorinăafirm ăc ămajoritateaăConsiliilorăLocale suport ăsupliment rile.  
     D-lăsecretarăalăcomuneiăArchi ,AntaăGheorgheăFlorin,ăprecizeaz ăc ănuăesteăobligatorieăemitereaă
uneiăHot râriădeăconsiliuăpentruăcaăbaniiădinăfondurileăpropriiăs ăfieăcuprin iăăînărectificareaăbugetar ,ă
darătrebuieăs  se repartizeze fondurile necesareălaăcapitoleleăcorespunz toare. 
     D-lăprimarăValeaăNicolaeăpropuneăs ăseăfac ăunăactăadiționalălaăcontractulăcuăfirmaădeăsalubrizare. 
     D-lăpre edinteădeă edinț ăB trânăIgnatăsupuneălaăvotăcerereaăconsilieriloră iăace tiaăînăunanimitateă
sunt pentru ridicarea gunoiului de dou ăori/lun ,cuăsuplimentareădeălaăbuget. 
       Nemaifiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rile şedin eiăordinareă
din data de 28.08.2015 . 
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