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PROCES – VERBAL

Încheiatăast ziă29.05.2015, ora 1100,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi iaăprimarului cu nr.
29/ 22.05.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă10 consilieri din totalul de
11 consilieri , absent Crijmar Den Cristian .
De asemenea la sedinta mai participa : d-l ing. Crisan Marius- director RPL Dumbrava Beliu , d-l
ing. Pirv Alexandru – Presedinte C.A. Regie , d-l Jurj Ioan – reprezentant Consiliu Local Archis in C.A.
Regie , d-l Vanci Hostil –presedinte Asociatia Fermierul Groseni , d-l jurj Milenti -vicepresedinte
Asociatia Fermierul Groseni .
D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă:
1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor în
vederea ocuparii postului contractual vacant de consilier juridic debutant din cadrul Aparatului
Permanent de Lucru a Consiliului Local al comunei Archis .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casare a unor mijloace fixe si
obiecte de inventar aflate in domeniul privat al comunei Archis in urma inventarierii anuale .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea elaborarii si actualizarii documenta iilor” Reactualizarea
PlanuluiăUrbanisticăGeneralăalăcomuneiăArchisăă”.
4. Proiect de hotarare privindăaprobareaăactuluiăadi ionalădeămodificareăînăparteăaăContractului
de Închiriere nr. 503 din 26.03.2012 încheiat între Consiliul Local al comuneiăArchişăşiăAsocia iaăăăăă
Cresc torilorădeăAnimaleă“FERMIERUL”ăGroşeni,ăjud.ăArad
5. Proiect de hotarare privind aprobarea ȋnchirieriiăp suniiăcomunale,ăăproprietateăprivat ăaăcomuneiă
Archis,ăăc treăCooperativaăAgricolaă“ăFERMIERULă”ăGROSENI .
6. Diverse .
D-lăpreşedintede sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , to iăă
consilieriiăprezen iăsuntă"pentru"ă,ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.24/29.05.2015 .
D -l consilier Denut Florin ridica problema nerespetarii orei sedintei de Consiliu, s-a stabilit Ora 14
dar nu se respecta .
D-l primar precizeaza ca aceasta ora de tinere a sedintei nu poate fi respectata tot timpul , sunt
probleme administrative de conducere a primariei care nu necesita amanare si trebuiesc rezolvate pe o
onumita data si ora .
In continuare d-l primar solicita discutarea mai inainte cu reprezentanti Regiei a materialului pus la
dispozitie privind administrarea padurii comunale Archis de catre RPL Dumbrava Beliu .
D-l consilier Hardaut Pavel ridica problema veniturilor prea mici pentru comuna , primul lucru pe
platit integral masina care s-a cumparat si s-a cmparat in liesing se putea achiyitiona una mai ieftine , de
ce masina este folosita de directorul Regiei in scopuri personale .
D-l presedinte al CA Pirv Alexandru precizeaza ca niciodata nu se obtine un profit cat am dori ,
veniturile sunt mari fata de anul 2012 la care ne-am raportat , cheltuielile au crescut cu 10% iar profitul
cu 40% , anul 2014 a fost un an foate bun datorita parchetelor principale , realizandu-se un venit care nu
va mai putea fi realizat in urmatorii ani .
D-na consilier Calin Viorica intreaba s-au exploata 5.200 mc material lemnos , s-a impadurit
suprafata de 1,7 ha , cat reprezinta ca suprafata materialul exploatat, vedem la televizor taieri ale
padurilor si dezestrele cae urmeaza dupa aeea sa nu ni se intample si noua , iar cei 17.000 lei cuprinsi la
prime beneficiaza salariatii Regiei .
D-l Parv Alexandru precizeaza ca nu s-au facut taieri mari pe ras la Regie, suprafetele unde se taie
se regenereaza natural , iar altele le completam noi , in contractele colective de munca salariatii Regiei
beneficiaza de un procent de 10% din veniturile nete obtinute in cazul acesta Consiliul de Administratie
a aprobat doar 8% din valoarea profitului .

D-l consilier Hardaut Pavel ridica problema ca a solicitat in dese randuri prezentarea APV –ul
parchetelor si prezenta la marcaj de ce nu se doreste acest lucru , nu este corect ca seful de district sa
marcheze lemnele si tot el sa le vând cu camioneta .
D-l director al Regiei Crisan Marius precizeaza ca d-l consilier Hardaut Pavel foloseste expresia de
”grupăinfractionalăDumbravaă”ămultiăcolegiăseăsimptăjignitiăinăacest fel solicita sa nu se mai adreseze cu
astfel de cuvinte , precizeaza ca nu a primit o hotarare de la consiliul local ca dansul sa participe la
marcari .
D-l consilier Denut Florin ridica problema ca s-a discutat si de alte dati ca parchetele sa fie marcate
cu cel putin un an de zile inainte , cand se va vira profitul si ce se intampla cu facturile neîncasate .
D-l Pirv Alexandru precizeaza ca treburile la Regie sunt diferite decat la RNP sunt probleme si cu
amenajisti toate aceste cauze fac deocamdata sa nu putem marca parchetele asa cum dorim .
D-l director al Regiei Crisan Marius precizeaza ca se lucreaza pentru virarea profitului mai sunt
unele compensari intre contabilitati de facut , in cazul facturilor s-au facut demersuri unii flatesc dar
sunt unele facturi prescrise , firmele sunt in faliment .
D-l primar precizeaza ca vor raspunde persoanele din Regie care se fac vinovate pentru neincasarea
acestor facturi .
D-l Crisan Marius solicita aprobarea informarii facute de Regie prin hotarare de Consiliu Local.
D-l secretar precizeaza ca acum in sedinta nu se poate trebuie intocmit proiect , referat , raport ,
pentru sedinta urmatoare nu ar fi nici o problema de a se aproba .
In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind constituirea
comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor în vederea ocuparii postului contractual vacant de
consilier juridic debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru a Consiliului Local al comunei
Archis .
D-l consilier Puleac Simion ridica problema ca prin aceasta angajare se vor imbunatatii servicii
oferite de primarie .
D-l secretar precizeaza ca nu poate sa afirme sau sa garanteze acest lucru , dar prin angajarea unei
persoane calificate se spera la cresterea calitatii serviciilor , si la uşurarea unor angajati de unele atributii
de serviciu .
Ne mai fiind alte probleme ridicate d-lăpreşedinteădeăsedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectul, 9 consilieri sunt "pentru" , 1 abtinere fiindăadoptat ăHot râreaănr.26/29.05.2015 .
În continuare se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind aprobarea
scoaterii din functiune si casare a unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in domeniul privat al
comunei Archis in urma inventarierii anuale .
D-l secretar precizeaza ca in urma inventarierii anuale s-au întocmit liste de propuneri de casare , sa numit o comisie de casare din care am facut parte iar in urma verific rii acestora s-a stabilit faptul ca
obiectele de inventar fie sunt amortizate fie sunt intr-o avansata stare de uzura , unele pot fi valorificate ,
urmand a se preda la un centru de colectare a fierului vechi .
Ne fiind probleme ridicate d-lăpreşedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare proiectul,
totiăceiă10ăconsilieriăăsuntă"pentru"ă,ăăfiindăadoptat ăHot râreaănr.27/29.05.2015ă.
În continuare se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind aprobarea
elaborariiăsiăactualizariiădocumenta iiloră”PlanăUrbanisticăGeneralăăşiăRegulamentăLocalădeăUrbanismă
Archis”ă.
D-l primar precizeaz ca Planul Urbanistic se aproba pe 10 ani , al nostru a expirat in 2014 dar a
fost prelungita valabilitatea pana in anul 2019 , pana atunci trebuie actualizat si demarate procedurile si
de a fi cuprinşi in prima etapa la Ministerul Dezvoltarii , trebuie analizat de modificare a perimetrului
construibil in intravilan Archis catre Groseni , Bîrzesti catre Groseni .
D-l viceprimar precizeaza ca prin aceasta extindere putem face un bine dar putem face si un rau
oamenilor impozitul pe terenul intravilan fiind mai mare .
D –l secretar precizeaz ca aceste lucruri trebuie discutate si cu populatia prin consultari .
Ne mai fiind alte probleme ridicate d-lăpreşedinteădeăsedintaăăPanteaăNicolaeăăsupuneăspreăaprobareă
proiectul,ătotiăceiă10ăconsilieriăăsuntă"pentru"ă,ăăfiindăadoptat ăHot râreaănr.28/29.05.2015ă.
In continuare se trece la urm toarele doua puncte de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind
aprobareaăactuluiăadi ionalădeămodificareăînăparteăaăContractului de Închiriere nr. 503 din 26.03.2012
încheiatăîntreăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişăşiăAsocia iaăăCresc torilorădeăAnimaleă“FERMIERUL”ă

Groşeni,ăjud.ăArad si proiectul de hotarare privind aprobarea ȋnchirieriiăp suniiăcomunale,ăăproprietateă
privat ăaăcomuneiăArchis,ăăc treăCooperativaăAgricolaă“ăFERMIERULă”ăGroseniă.
D-l secretar precizeaza ca aceste doua proiecte sunt legate conditionate una de alte , in momentul
in care se aproba primul proiect , pentru al doile proiect exista deja doua cereri pentru inchirierea
pasuniiă,ădeăcatreăCooperativaăAgricolaăFermierulăGroseniăşiădeăcatred-l Mijcoi reprezentat de socrul
acestuia Puleac Pavel care este prezent si el in sala .
D-l viceprimar precizeaza ca intradevar in momentul de fata daca Asociatia renunta la pasune chiar
in favoarea Cooperativei , suprafata respectiva este libera si poate fi inchiriata la mai multe persoane cu
respectarea incarcaturii de UVM /ha , si in sedinta de Consiliu Local din luna trecuta au fost cereri ale
unor fermieri din localitatea Groseni care au solicitat Pasune .
D-l presedinte al Asociatiei FERMIERUL precizeaza ca unele persoane au depus cerere la
Asociatie si li s-a comunicat ca pot pasuna liber pe pasune .
D-l consilier Puleac Simion precizeaza ca Asociatia este a bovinelor care asigura incarcatura de
uvm/ha , celelalte animale-capre au locul lod de pasune unde pot sa pasuneze .
D-l Puleac Pavel precizeaza ca de pe urma subventiei pe pasune beneficiaza doar o parte din
fermieri cei cu vaci si bivoli li se asigura pastor si adeverinte pe cand cei cu caprele cum este si cazul
sau este inscris la Chisineu –Cris la o asociatie trebuie sa suporte toate cheltuielile cu pastor si
adeverinta pentru Proiect , in situatia de fata doreste pasunea lui s-a poata se depuna pentru subventie la
Apia .
D-l consilier Denut Florin precizeaza ca realitatea este dificila , Asociatia Fermierul pe unii îi
favorizeaza iar pe altii îi defavorizeaza , propune ca pasunea sa fie inchiria Cooperativei Fermierul iar în
contract stipulat ca in trei luni de zi primiti si ceilalti fermieri in Cooperativa , ce se intampla cu aceste
persoane care nu sunt cuprinse in cooperativa .
D-l presedinte al Asociatiei Fermierul Vanci Hostil precizeaza ca daca nu se da pasunea de la
Asociatia Fermierul la Cooperativa Fermierul nu este de acord cu impartirea pasunii , sa ramana atunci
asa cum este .
D-l secretar precizeaza ca daca nu mai doreste acest lucru sa solicite atat verbal cat si inscris ca
renunta la cererile formulate in baza carora au fost intocmite cele doua proiecte , sunt multe discutii si
num s-a ajuns la nici o intelegere .
D-l presedinte al Asociatiei Fermierul Vanci Hostil solicita in scris Consiliului Local ca renunta la
cele doua solicitari .
În urma acestor solicitari consilierii sunt de acord cu retragerea celor doua proiecte , ne mai fiind
supuse spre aprobare .
D-l secretar le aduce la cunostinta consilierilor ca termenul de depune a declaratiilor de avere si
interese este 15 iunie , declaratii care au fost puse la dispozitia lor odata cu materialele de sedinta .
Ne mai fiind nici o problem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiăordinareă
din data de 29.05.2015 .
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