ROMANIA
JUDETUL ARAD
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CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiatăast ziă09.03.2015, ora 0930,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi ia nr.17/ 03.03.2015 a d-lui
primarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă11 consilieri din totalul de 11 consilieri .
La sedinta participa ca invitat d-l Giurgiulescu Silviu –medic de familie in comuna Archis .
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 Hardaut Pavel propune pe d-na consilier Pantea Nicolae .
Ne m-ai fiind alta propunera facuta , se supune la vot cu 10 voturi pentru si o abtinere este ales
presedinte de sedinta d-l Pantea Nicolae fiind adoptata Hotararea nr.12/09.03.2015 .
D-lăpresedinteădeăsedintaăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statului Asocia ieiădeă
DezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeăGestionareăaăDeşeurilorăJude ulăArad.
2. Raport al primarului privindărealizareaăprogramuluiădeăm suriăpeălinieăeconomic ă,ăsocial ăşiădeă
mediu în anul 2014,ăm suriăpropuseăpentruăanulă2015 peălinieăeconomic ă,ăsocial ăşiădeămediu
3. Raport al primarului privind situa iaăgestion riiăpatrimoniuluiădinădomeniulăpublicăşiăprivatăală
comunei Archis , pe anul 2014 .
4. Raport de activitate pe anul 2014 al viceprimarului comunei Archis .
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , toti cei 11 consilieri
prezenti sunt de acord cu ordinea de zi prezentata fiind adoptata Hotararea cu nr.13/09.03.2015.
Seăsupuneăspreăăaprobareăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaăianuarie ,ăto iăăceiă11 consilieri
prezen iăsunt"ăpentru"ăfiindăadoptat ăHot rârea nr.14/09.03.2015 .
Seăsupuneăspreăăaprobareăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaăfebruarie ,ăto iăăceiă11ăconsilieriă
prezen iăsunt"ăpentru"ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.15/09.03.2015 .
In continuare d-l prezinta primul proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea modificarii
Actului Constitutiv si a Statului Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeă
GestionareăaăDeşeurilorăJude ulăArad .
Ne mai fiind probleme ridicate , d-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul toti cei
11 consilieri prezenti sunt “ăpentruă” fiind adoptata Hotararea cu nr.16/09.03.2015.
În continuare d-l primar prezinta raportul privind starea economica sociala si de mediu pentru
anul 2014 si propunerile pentru 2015 , de asemenea prezinta si raportul privind administrarea
patrimoniului consiliului local .
În continuare d-l viceprimar prezinta d-lor consilieri raportul de activitate pe anul 2014.
D-l consilier Denut Florin ridica problema ca este unul din consilierii care a dorit ca medicul de
familie din comuna s-a participe la sedinta , exprima ideea ca se doreste imbunatatirea calitatii
serviciilor medicale, comunitatea local , consiliul local si Asociatia Fermierul doresc sa sprijine acest
lucru , ridica problema plecarii unor persoane la alti medici de familie din alte comune .
D-l dr. Giurgiulescu Silviu precizeaza ca este bine ca se implica comunitatea locale in crearea de
conditii optime desfasurarii actului medical , s-a modernizat cabinetul din localitatea Groseni dar mai
trebuie unele lucrari finalizate , la dispensarul din localitatea Archis am cheltuit pana in prezent din
banii personali 15.000 lei , recent am achizitionat un cazan de incalzire cu suma de aproximativ 4.000
lei , o parte din cheltuieli fiind decontate de primarie . De asemenea precizeaza ca doreste sa nu se
faca confuzia ca medicii de familie sa fie servitorii oamenilor , oamenii au dreptul sa opteze la un
medic de familie .
D-l primar precizeaz ca a sprijinit sistemul medical , a parte din cheltuieli au fost decontate
urmand in limita posibilitatilor financiare sa fie decontate cheltuielile inclusiv cu nou cazan de
incalzire .

D-l viceprimar intreaba pe d-l dr. Giurgiulescu , care ar fi prioritatile pentru lucrarile de la
dispensarul din localitatea Archis , amenajarea interiorului .
D-l medic precizeaza ca o prioritate pentru Dispensarul din localitatea Archis ar fi izolarea
termica a cladirii .
D-l consilier Alb Danut sunt cuprinsi 75.000 lei pentru investitii , folosim o parte din bani pentru
cabinetul din Archis .
D-l primar precizeaza ca suma nu mai este de 75.000 lei , a fost modificata , sau luat bani din
fondul de salarii , d-na contabil a fost de cinci ori la finante cu bugetul si nu au aprobat diminuarea
care a fost facuta la fondul de salarii .
D-na contabil precizeaza ca la cheltuielile materiale situatia a ramas neschimbata .
D-l viceprimar precizeaza ca in aceasta situatii la investitii avem disponibila suma de doar
58.000 lei pe care o putem folosi asa cum am stabilit .
D-l consilier Batrin Nicolae nu este de acord ca nu ni s-a comunicat corect acest lucru , consiliul
voteaza un lucru iar la contabilitate apare altfel .
D-l consilier Puleac Simion precizeaza ca nu este corect sa nu cunostem adevarul , de ce nu ni s-a
comunicat de d-na contabil ca nu sunt corecte aceste modificari .
D-l primar precizeaza ca va fi prezentat exercitiul bugetar pe anul 2014 si modificarile la buget
D-l Denut Florin ridica problema urgentarii recuperarii pentru facturile neîncasate pentru
fondurile de vanatoare .
D-l primar pentru facturile neancasate de RPL Dumbrava pentru materialul lemnos vandut cat si
pentru fondul de drum am facut demersurile la ITRSV Oradea si Finante Arad .
D-l consilier Denut Florin ridica problema ca fondul de drum a fost constituit ilegal , nu exista
hotarare de Consiliu Local .
D-l consilier Hardaut Pavel si d-l consilier Valea Flavius solicita scoaterea padurii de sub
administrarea RPL Dumbrava .
D-na consilier Calin Viorica ridica problema ca deciziile trebuie luate de noi de catre proprietari
nu este posibil sa decida Ocolul pentru noi .
În continuare d-l secretar prezinta cererea d-nei Horhat Cornelia persoana cu handicap , de scutire
la plata impozitelor .
Se supune la vot cererea toti cei 11 consilieri sunt de acord .
Neămaiăfiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiăordinareă
din data de 09.03.2015 .
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