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         Încheiatăast ziă23.06.2015, ora 1400,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi ia nr.31/ 18.06.2015 a d-lui 
primarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă9 consilieri din totalul de 11 consilieri , absenti 
Alb Danut si Batrin Nicolae. 
        D-l secretar anunta necesitatea alegerii unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni , 
solicitand consilierilor sa faca propuneri in acest sens . 
         D-l consilier Denut Florin propune pe d-l consilier Batrin Ignat . 
         Ne m-ai fiind alta propunera facuta , se supune la vot cu 9 voturi ”pentru” este ales presedinte de 
sedinta d-l Batrin Ignat fiind adoptata Hotararea nr.28/23.06.2015 .    
          D-lăpresedinteădeăsedintaăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă: 

1. Proiect de hotarare privind  propunerea de clasificare ca drum judetean ,a drumurilor comunale 
DC13 - DC 14-DC 14A . 

2. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.23/27.04.2015 . 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al 

Consiliului local Archis la 31.12.2014  . 
4. Raport semestrial al SVSU Archis privind modul de aparare impotriva incendiilor .    
5. Diverse . 

   D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , toti cei 9 consilieri 
prezenti sunt de acord cu ordinea de zi prezentata  fiind adoptata Hotararea cu nr.29/23.06.2015. 

         Seăsupuneăspreăăaprobareăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaămai  ,ăto iăăceiă9 consilieriăprezen iă
sunt"ăpentru"ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.30/23.06.2015 .  
         D-l consilier Denut Florin solicita punerea la dispozitie dupa sedinta a unei copii dupa procesul 
verbal din luna mai. 
         In continuare d-l primar prezinta primul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind  
propunerea de clasificare ca drum judetean ,a drumurilor comunale DC13 - DC 14-DC 14A. D-l 
primar precizeaza ca vinerea trecuta a fost cu probleme la Consiliul Judetean , pentru proiectele ce se 
doresc a fi promovate la nivel judetean legatura cu drumurile nationale ar fi un avantaj pentru punctaj 
la nielul judetului , noi propunem ramana ca ei Consiliul judetean sa aprobe acesta clasificare , ar fi si 
in beneficiul nostru , nu am mai avea cheltuieli cu intretinerea acestor drumuri .           
        D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul , to iăăceiă9 consilieriăprezen iăsunt"ă
pentru"ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.31/23.06.2015 .  
        În continuare d-l secretar prezinta al doilea proiect de hotarare privind revocarea HCL 
nr.23/27.04.2015 si adresa Institutiei Prefectului –judetul Arad prin care s-a solicitat revocarea acestei 
hotarari . 
        D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul , to iăăceiă9 consilieriăprezen iăsunt"ă
pentru"ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.32/23.06.2015 . 
        În continuare d-l primar prezinta urmatorul proiect de hotarare aprobarea  contului de executie a 
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Archis la 31.12.2014 . 
        Ne fiind nici o problema ridicata d-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul , 7 
consilieri sunt" pentru"  , 2 abtineri , fiindăadoptat ăHot râreaănr.33/23.06.2015 
        În  continuare d-l secretar  prezinta raportul de activitate al SVSU ARCHIS si analiza trimestriala 
privind apararea impotriva incendiilor .  
 
 
 
 



 
 Neămaiăfiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiăordinare din 
data de 23.06.2015 . 
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