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CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiatăast ziă12.02.2015,ăoraă0930,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi ia primarului cu
nr.6/ 06.02.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă11ăconsilieriădinătotalulă
de 11 consilieri.
D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al
comunei Archis .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea programului Edilitar Gospodaresc pentru anul 2015 .
3. Proiect de hotarare privind reevaluarea activelor fixe si corporale aflate in inventarul comunei
Archis .
4. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul
comunei Archis .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumuluiăcotizatieiăcomuneiăArchişăînăcadrulăAsocia ieiăă
şiăaăproiectuluiăbugetuluiăprivindăveniturileăşiăcheltuieliăaăAsocia ieiădeăDezvoltareă
Intercomunitar ăSistemăIntegratăalăDeşeurilorăJude ulăAradăă.ă
6. Raport de activitate pe anul 2014 al Compartimentului Agricol al Primariei Archis .
D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , toti
cei 11 consilieri prezenti sunt de acord cu ordinea de zi fiind adoptata Hotararea cu nr.6/12.02.2015.
În continuare d-l secretar precizeaza ca dosarul de sedinta din luna ianuarie nu a fost finalizat in
consecinta procesul verbal al sedintei din luna ianuarie va fi prezentat spre aprobare in sedinta
urmatoare .
In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Archis pe anul 2015 .
D-l consilier Batrin Nicolae ridica problema aprobarii exercitiului bugetar pe anul 2013 , nu a fost
prezentat , de asemenea va trebui prezentat si cel pe anul 2014, la alte servicii sunt cuprinse sume mari,
la apa din calculele facute sumele nu corespund undeva este gresit .
D-na consilier Calin Viorica ridica problema faptului ca suma cu reparatiile la tractoare este
foarte mare 105.000 lei pe an .
D-l consilier Puleac Simion precizeaza sa a solicitat in nenumarate randuri situatia cu veniturile si
cheltuielile cu tractoarele si nu a primit nici un raspuns , nu s-a lucrat cu acestea cand a fost vreme
buna fiindca nu a fost motorina .
D-na contabil precizeaza ca intradevar exista luna cand cheltuielile sunt mai mari decat veniturile
realizate .
D-l primar precizeaza ca tractoarele nu merg in pierdere .
D-l consilier Alb Danut ridica problema cum se asigura combustibilul la tractoare , s-a facut o
medie pe zi cat consuma .
D-l consilier Hardaut Pavel ridica problema daca tractoarele au atestate.
D-l primar precizeaza ca se asigura combustibil in functie de nevoie .
D-l consilier Puleac Simion ridica problema faptului ca cheltuielile cu salarul la ISU sunt mai
mari ca anul trecut , si la iluminat sumele sunt mari , iar suma de 950.000 lei nu este cuprinsa la
cheltuieli .
D-l consilier Denut Florin ridica problema daca sau primit toate sumele pentru buget unde se pot
face modificari , sunt unele capitole unde sunt suma mari la cheltuieli si nu se justifica aceste cheltuieli
, doreste alocarea de fonduri pentru construirea unui foisor la Dispensarul din Groseni , s-a interesat si
costul ar fi de 7000 lei si alocarea pentru terenul de sport a sumei de 2000 lei pentru echipamente .
D-l consilier Alb Danut ridica problema costurilor cu caminul cultural sunt mari .

D-l primar precizeaza ca sunt cuprinse si cheltuieli cu formatia de dansatori , s-au comandat
costume pentru dansatori , nu se cunosc cat vor fi cu exactitate cheltuielile .
D-l consilier Puleac Simion ridica problema in calitate de vicepresedinte al Asociatiei Fermierul
Groseni , ca s-a hotarat sprijinirea si anul acesta in plus cu suma de 50 lei/ha la pasunea inchiriata
pentru a se inlocui parchetul in salile de clasa la Scoala Gimnaziala din localitatea Groseni , ridica
problema cand se va construi capela la Groseni .
D-l primar precizeaza ca spera ca anul acesta sa se finalizeze capela , pentru Scoala Groseni este
necesar o modernizare totala , suprafata de parchet ce trebuie inlocuita este undeva la 650 mp iar
parchetul masiv este mai scump a solicitat oferte de pret , vom vedea la cat se ridica cheltuielile si vom
discuta ulterior aceste probleme .
D-l consilier Alb Danut solicita modernizarea dispensarului din localitatea Archis .
D-l Denut Florin solicita invitarea la sedinta de consiliu local a medicului de familie pentru
discutarea despre modernizarea cabinetului medical din Archis .
D-l primar precizeaza ca trebuie cuprinsa suma de 20.000 lei pentru sarbatoarea campeneasca .
D-l viceprimar precizeaza ca trebuie acoperita scena , construit cabine , echipamente pentru
dansatori este novoie sa se aloce bani.
In urma discutiilor purtate consilierii locali adopta in unanimitate de voturi urmatoarele
amendamente la bugetul local : diminuarea cu 8000 lei la capitolul Cultura-Biblioteca , de la cheltuieli
cu tractoarele diminuarea cu suma de 55.000 lei si de la apa de 7000 lei , alocarea la cheltuieli a sumei
de 7000 lei pentru construirea unui foisor de 5/3 m la Dispensarul Groseni , 2000 lei pentru terenul de
sport si suma de 75.000 lei cuprinsa la dezvoltare pentru a putea fi aprobata ulterior la unele investitii .
Seăsupuneălaăvotăproiectulădeăbugetăpeăanulă2015ă,ăcuă9ăvoturiă”pentruăă”ăsiădouaăabtineriăesteă
aprobat bugetul cu amendamente , fiind adoptata Hotararea cu nr.7/12.02.2015.
În continuare se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind programului
Edilitar Gospodaresc pentru anul 2015 .
D-l consilier Denut Florin ridica problema omiterii curatirii si a locurilor concesionate in satul de
vacanta .
D-l secretar precizeaza ca se va completa aceasta solicitate in programul anexa la hotarare .
Ne mai fiind alte probleme ridicate , d-na presedinta de sedinta supune spre aprobare proiectul toti
cei 11 consilieri prezenti sunt “ăpentruă” fiind adoptata Hotararea cu nr.8/12.02.2015.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare reevaluarea
activelor fixe si corporale aflate in inventarul comunei Archis .
D-l primar precizeaza ca este obligatoriu conform legislatiei in vigoare reevaluarea o data la 3 ani .
Ne mai fiind alte probleme ridicate , d-na presedinta de sedinta supune spre aprobare proiectul toti
cei 11 consilieri prezenti sunt “ăpentruă” fiind adoptata Hotararea cu nr.9/12.02.2015.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Archis .
D-l secretar precizeaza ca a fost reactualizat planul de Evacuare , au intervenit unele modificari in
consecinta trebuie actualizat si PAAR-UL comunei Archis, unde sunt prevazute toate tipurile de
riscuri.
Ne mai fiind alte probleme ridicate , d-na presedinta de sedinta supune spre aprobare proiectul toti
cei 11 consilieri prezenti sunt “ăpentruă” fiind adoptata Hotararea cu nr.10/12.02.2015.
In continuare se prezinta urmatorul punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
aprobarea cuantumului cotizatieiăcomuneiăArchişăînăcadrulăAsocia ieiăăşiăaăproiectuluiăbugetuluiă
privindăveniturileăşiăcheltuieliăaăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratăalăDeşeuriloră
Jude ulăAradăă.ă
D-l primar precizeaza ca nu s-a platit cotizatia pe anii 2013 si 2014 s-a primit somatie de la
Asociatie sa platim dar nu este de acord , solicita consilierilor sa nu aproba sa se mai plateasca
cotizatia pana nu ni se asigura pubelele pentru populatie cum a fost prevazut la semnarea contractului
de asociere .
D-l viceprimar sa fie trecut ca nu se aproba cotizatia si explicat motivele .
D-l secretar precizeaza ca se va modifica hotararea fata de proiect prin faptul ca la art.1 va fi
trecuta imputernicirea primarului de reprezentare a Consiliului local in cadrul Asociatiei si refuzul de a
aproba taxa aferenta anului 2015 .

Se supune la vot proiectul cu amendamentele prezentate , cei 11 consilieri prezenti sunt “ăpentruă”
fiind adoptata Hotararea cu nr.11/12.02.2015.
În continuare d-l consilier Denut Florin ridica problema fondului de vanatoare 50 Archis .
D-l secretar precizeaza ca se vor lua masurile necesare in acest sens .
D-l primar anunta consilierii ca a facut demersurile pentru accesarea fondului de accesibilizare . va
avea intalnire cu reprezentanti ai ITRSV Oradea .
Ne mai fiind nici o problem ăd-naăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiă
ordinare din data de 12.02.2015 .
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