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         Încheiatăast ziă30.09.2015,ăoraă1300,ăînăsalaădeăşedinţ ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaăţineriiă edinţeiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispoziţiaăprimarului cu nr. 71  / 
24.09.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae.ăLaăşedinţ ăparticip ăunănum rădeă10ăconsilieriădinătotalulădeă
11 consilieri, d-l consilier Jurj Ionel fiind absent. 
     La începutul edinței d-l Anta Florin, secretarul comunei Archi , anunț ănecesitateaăalegeriiăunuiă
nou pre edinte de edinț ăpeăoăperioad ădeă3ăluni.D-lăsecretarăsolicit ăconsilierilorăpropuneri,ăînăacestă
sens.  
     D-lăconsilierăValeaăFlaviuăAronăîlăpropuneăpeăconsilierulăB trînăNicolaeăcaăăpre edinte de 
edinț ’.ă     

    Nemaifiind alte propuneri , seăsupuneălaăvotăpropunereaăf cut , toți cei 10 consilieri prezenți sunt 
,,pentru”,este ales pre edinte de edinț ăd-lăB trînăNicolaeă,ăfiindăadoptat ăHot râreaăcuănr.48ădină
30.09.2015. 
    Pre edintele de edinț ăd-lăB trînăNicolaeăprezint ,ăînăcontinuareăOrdineaădeăzi: 

1. Proiectădeăhot râreăprivindărectificareaăbugetuluiădeăvenituriă i cheltuieli al Consiliului local al 
comunei Archi . 

2. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăStudiuluiădeăFezabilitateăă i a Indicatorilor  Tehnico-
Economiciăaiăproiectuluiă,,ConstruireăăGr diniț ănou ăînălocalitateaăGro eni, comuna Archi ”. 

3. Diverse. 
     Seăsupuneălaăvotăordineaădeăziăprezentat ,ăătoți cei 10 consilieri prezențiăsuntă,,pentru„fiindăă
adoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.49ădină30.09.2015. 
      În continuare d-lăB trînăNicolae,ăPre edintele de edinț ,ăiaăcuvântulăpentruăaăprezentaăconținutul  
procesului–verbal, încheiat în edințaăordinar ădinădataădeă28.09.2015.Dup ăcitireaăprocesului-verbal, 
existând câteva observații, se fac urm toareleămențiuni: 
   - la punctul doi de pe ordinea de zi din edințaăordinar ădinădataădeă28.09.2015:ăaprobareaăStudiuluiă
deăprefezabilitateă”ăReabilitareaăsiămodernizareaăsistemuluiădeăiluminatăpublicăînăcomunaăArchis”.d-l 
Pantea Nicolae, viceprimarul comunei Archi ,ăaăspecificatăc ăvorăfiăinstalateăbecuriăăpeăarteraă
principal ăpeăfiecareăstâlpăînăfața i în apropierea instituțiilor publice i a obiectivelor principale din 
comun ; 
  - la punctul cinci din Ordinea de zi, intitulat Diverse, d-l primar ValeaăNicolaeăprecizeaz ăc ăs-au 
prezentat,ădeăc treăR.P.L.,,ăOcolăsilvicăDumbrava”,ăpartizeleăscoaseălaălicitație,ăcareăsuntăînănum rădeă
4:una în regie proprie iăînc ă3. 
    Dup ăceăseăfacămențiunile de mai sus se supune spre aprobare Procesul–verbal, încheiat în edința 
ordinar ădinădataădeă28.09.2015. Toți cei 10 consilieri sunt ,,pentru”ăfiind adoptata Hot râreaăcuănr.50ă
din 30.09.2015. 
     D-l primar Valea Nicolae prezinta primul punct de pe ordinea de zi: Proiectădeăhot râreăprivindă
rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Consiliului local al comunei Archi  iăprecizeaz ăc ă
esteăpentruăprimaădat ădinăanulă2008ăcândăseăprime te de la Consiliul Judetean Arad,  oăsum ădeăbaniă
destinat ădrumurilor comunale -suma de 50000lei. 
    D-lăValeaăNicolaeăspecific ăc ăva discuta cu firma care a câ tigat licitația la repararea drumurilor 
judetene din comuna, va face reparații la DC13, de la km4+500-la km 2-500, în jur de 2,2 km. 
    D-l consilierăB trînăNicolaeăăîntreab ăundeăesteăd-naăF rcuțaăRodica,ăcontabilaăPrim rieiăArchi , 
pentruăc ăarădoriăs ă tieăcumăauăfostăîmp rțiți banii pe capitole, în special la dezvoltare.D-l consilier 



B trînăNicolaeăspuneăc ădac ălaăînceputulăanuluiăbugetulătotal eraă3.408.000ăcumăauăfostăîmp rțiți cei 
179.000 de la dezvoltare. 
    
   D-naăconsilierăC linăVioricaăîntreab ăcândăseărepar ă i drumul judetean Archis spre Beliu. 
   D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăr spundeăc ăaădiscutatăcuăfirmaă i pentru porțiunea 
respectiv ,ălucrarile se vor incepe de luni daca vremea o permite. 
   D-lăconsilierăAlbăD nuț întreab ădespreăporțiunea de drum din satul Groseni, de la Nae în jos. 
   D-lăconsilierăH rd uț Pavelăîntreab ădac ă iăădrumulădeălaăP r uăseărepar ăsauăm carăgropileăs ăfieă
acoperite. 
   D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăspuneăc ăînc ămaiăsuntălucr riădeăf cută iăoăs ăneă
ocup mă i de acele  porțiuni.    
   D-lăconsilierăH rd uț Pavelăîntreab ădeăceănuăs-a putut face i ciuperca de la dispensar cum s-a 
achiziționatăveselaădeălaăC minul Cultural.  
    D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,spuneăc ătotulăesteărezolvatăreferitorălaăciupercaădină
fața Dispensarului. 
   Nemaifiind alte discuții se supune la vot  Proiectul  deăhot râreăprivindărectificarea bugetului de 
venituri i cheltuieli al Consiliului Local al comunei Archi , toțiăceiă10ăconsilieriăsuntă,,pentruă”,ăfiindă
adoptat ăHot râreaănr.51ădină30.09.2015. 
    D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăprezint ăpunctulă2ădeăpeăOrdineaădeăzi: Proiect de 
hot râreăprivindăaprobareaăStudiuluiădeăFezabilitateăă i a Indicatorilor  Tehnico-Economici ai 
proiectuluiă,,ConstruireăăGr diniț ănou ăînălocalitateaăGro eni, comuna Archi ” iăprecizeaz ăc ăs-a 
luatăleg turaăcuăInspectoratulă colar i cu M.D.R.A.P.ăpentruăg sireaădeăfonduriăînăvedereaăconstruiriiă
Gr diniței din Gro eni. 
   Nemaifiind alte discuții  d-lăB trînăNicolae,ăPre edintele de edinț ,ăsupuneălaăvotăaprobareaă
proiectului,ă9ăconsilieriăsuntă,,pentru”,ăd-lăH rd uț Pavel ,,se abține”,ăfiind adoptat ăHot râreaănr.52ă
din 30.09.2015. 
   In continuare se trece la urmatorul punct de pe Ordinea de zi, intitulat  Diverse,  d-l Valea Nicolae, 
primarul comunei Archi ,ăprezint ăăcazulăuneiăfirmeăăcareăaăsolicitatădeălaăPrim riaăArchi  situația 
terenurilorăădegradateăpentruăaăfiăîmp durite. 
    D-lăconsilierăPuleacăSimionăăîntreab ăceăavantajeăsuntăpentruăcomun ăcuăaceast ăfirm ? 
    D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăprecizeaz ăc ălaănoiăînăcomun ăexist ăunăcazădeăzon ă
degradat ă–la Dos, deălaăCocaăînăsus.Esteăunăprivilegiuăpentruăcomun ădeoareceălucr rileăsuntăpl titeă
din Fonduri Europene iăfirmaărespectiv ăfaceăproiectul.Trebuieăs ăvin ăunăspecialistăă iăîmpreun ăcuă

eful de Ocol se va merge pe teren pentru a se vedea zonele degradate. 
    D-lăconsilierăAlbăD nuț întreab ăădac ăs-aăf cutălicitație pentru firma care face amenajamentul 
pastoralăălaăCooperativaăAgricol ă„Fermierul”ăGro eni.  
    D-l Pantea Nicolae, viceprimarul  comunei Archi ,ăprecizeaz ăc ăs-au prezentat 3 firme la licitație, 
s-aăadjudecatădeăcatreăoăfirmaălaăpretulădeă16ă€/ha,fiindăunăpretămicăfataădeăalăaltorăcomune. 
     D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ămaiăspuneăc ăfirmaăcâ tig toareăfaceăatâtăstudiulă
pedologic, masuratorile facute reprezinta aproximativ 70% din lucrarea pentru obtinerea Ordinului 
Prefectului iăprezint ăînăcontinuareăoăalt ăproblem ă i anume, selecțiile de oferte pentru clima la 
C mineleăăCulturaleăădinăGro eni-23819 lei fara T.V.A., Archi  -7.827 lei fara T.V.A. i la Capela 
din Gro eni-4111 lei fara T.V.A. 
     D-lăconsilierăPuleacăSimionăîntreab ădac ăCapelaădinăGro eni este funcțional ă iădac ăesteă
bran at ălaăcurentulăelectric. 
     D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăprecizeaz ăc ătotulăesteăînăregul ,ădoarăc ăseăcaut ă
consumatorul de la pozițiaărespectiv ă iăpân ăatunciăseăcaut ăoăsoluție pentru curentul electric. 



     D-lăconsilierăH rd uț Pavelăridic ăproblemaărepar riiătavanuluiălaăC minulăCulturalădinăBîrze ti, 
iar d-lăconsilierăB trînăNicolaeăîntreab ăcândăseăfaceărecepția la grupul sanitar de la coala 
Gimnazial ăGro eni. 
     D-l consilier Denuț Florin dore teăcaăîncepândăcuăanulăviitorăs ăseăacordeăoămaiămareăatenție 
reparațiilor iămoderniz riiă colii Gimnaziale din Gro eni iăspuneăc ătrebuieăf cutăacoperi ul i ar 
trebui renovate coridoarele. 
   D-lăconsilierăH rd uț Pavelăîntreab ădac ăs-auăprimităcopiiădup ăavizeleăloco pentru materialul 
lemnos  destinat  populației de pe raza comunei Archi . 
    D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi ,ăprezint ăr spunsulăcelor de la R.P.L.,,Ocol Silvic 
Dumbrava”-Beliu. 
   D-l Anta Florin, secretarul comunei Archi ,consider ăc ănuăesteărelevantă ce s-a trimis, deoarece 
ConsiliulăLocalăesteăautorizatăs ăăsoliciteăorice date despre administrarea padurii celor de la 
R.P.L.,,OcolăSilvicăDumbrava”-Beliu., chiar si documente care contin date cu caracter personal, fiind 
autorizati in acest sens.  
    D-l consilier Puleac Simion  spune ca raspunsul primit de la R.P.L.,,OcolăSilvicăDumbrava”-Beliu 
esteă,,cusutăcuăataăalba”, solicitand sa se faca o noua adresa in acest sens. 
   D-l consilier Denuț Florin solicita sa se faca o noua adresa, pentru solicitarea avizelor, sa se blureze 
datelele cu caracter personal de pe acestea de catre R.P.L., daca nu sa ne comunice o situatie  pe 
fiecare padurar, sub forma de tabel care sa cuprinda :nr. aviz,  cantitatea de material lemnos, 
beneficiarul acestuia, punctul de descarcare i numarul de inmatriculare sau inregistrare al 
autovehicolului careătransport ămaterialulălemnos.  
    D-l consilierăH rd uț Pavelăprezint ăraportulădeălaămarc rileădeăpunereăînăvaloareăaămaseiă
lemnoase la care a participat ca reprezentant din partea Consiliului Local Archi  iăprecizeaz ăc ălaă
Gro eni  
 s-auămarcată750ăfireălaăp durarulăValeaăNicolae Pavel i 440 deăfireălaăp durarulăB trînăNicolae.  
     D-l Valea Nicolae, primarul comunei Archi , aduce la cuno tiințaăconsilierilorăfaptulăc ăîncepândă
cuălunaăseptembrieăgunoiulăseăridic ădeădou ăoriăpeălun  . 
    Nemaifiind alte probleme i discuții d-lăPreşedinteădeăşedinţ ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedinţeiă
ordinare din data de 30.09.2015 . 
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