ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ARCHIS
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiatăast ziă27.04.2015, ora 1000,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi ia primarului cu
nr.23/21.04.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum răde 9 consilieri din totalul
de 11 consilieri, absenti Crajmar Den Cristian si Valea Flaviu Aron.
D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă:
1. ProiectădeăhotarareăprivindăaprobareaăOrganigrameiăsiăaăStatuluiădeăFunc iiăalăConsiliuluiălocalăală
comunei Archis .
2. Proiect de hotarare privind aderarea Comunei Archis la teritoriul LEADER constituit prin
Asociația Grup de Actiune Localaă“Micro-RegiuneaăVailorăCrisurilorăAlbăsiăNegru”ă.
3. Proiect de hotarare privind revocarea art.2 din HCL nr.11/12.02.2015 .
4. ProiectădeăhotarareăprivindăprivindăaprobareaăcuantumuluiăcotizatieiăcomuneiăArchişăînăcadrulăăăă
”Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratăalăDeşeurilorăJude ulăArad”ă.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Archis la 31.12.2014 .
6. Diverse .
D-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , toti
cei 9 consilieri prezenti sunt de acord cu ordinea de zi fiind adoptata Hotararea cu nr.17/27.04.2015.
În continuare d-l presedinte de sedinta prezinta spre aprobare procesulăverbalădeăşedin ădin luna
martie .
D-l consilier Puleac Simion face mentiunea ca luna trecuta cand a participat si medicul de familie
era bine daca s- ar fi stiut acest lucru din timp ar fi putut discuta alte probleme care nu au fost discutate
in sedinta respectiva , mai erau multe lucruri de lamurit .
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna
martie , toti cei 9 consilieriăprezentiăsuntă„ăpentruă”ăăfiindăadoptataăHotarareaăcuănr.18/27.04.2015 .
In continuare d-l primar prezinta primul proiect de pe ordinea de zi , privind aprobarea
organigramei si a statului de functii .
Ne fiind nici o problema ridicata d-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectul de hotarare , 8 consilieri suntă„ăpentruă” unul impotriva fiind adoptata Hotararea cu
nr.19/27.04.2015 .
In continuare d-l primar prezinta al doilea proiect de pe ordinea de zi , proiect de hotarare
privind aderarea Comunei Archis la teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Actiune
Localaă“Micro-RegiuneaăVailorăCrisurilorăAlbăsiăNegru”.
D-l viceprimar Pantea Nicolae ridica problema daca tot aderam sa avem si noi un beneficiu ,
sunt unele primarii care au beneficiat de pe aceste proiecte cu GAL-ul , au primit utilaje ,treactoare cu
plug cum este la Beliu .
D-l consilier Denut Florin intreaba daca nu trebuie sa platim cotizatie .
D-l primar precizeaza ca pe GAL plafnul anul trecut pe proiecte era de 30.000 lei , se spera ca se
va majora acest plafon si poate vom beneficia de un proiect mai mare de 30.000 euro, nu avem de
platit cotizatie anuala .
Ne fiind alte probleme ridicate d-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectul de hotarareăă,ătotiăceiă9ăconsilieriăprezentiăsuntă„ăpentruă”ăăfiindăadoptataăHotarareaăcuă
nr.20/27.04.2015
In continuare d-l primar prezinta al treilea proiect de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
revocarea art.2 din HCL nr.11/12.02.2015 .
D-l consilier Alb Danut ridica problema d-lui secretar de ce nu a precizat in sedinta de consiliu
local ca nu este legal articolul respectiv iar acum trebuie sa il revocam , de asemenea solicita sa se

intocmeasca din partea consiliului local o plangere sau un memoriu de ce nu se doreste plata cotizatiei
sa- si respecte si dansii promisiunile facute .
Ne fiind alte probleme ridicate d-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectul de hotarare , toti cei 9 consilieriăprezentiăsuntă„ăpentruă”ăăfiindăadoptataăHotarareaăcuă
nr.21/27.04.2015 .
In continuare d-l primar prezinta urmatorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind
aprobareaăcuantumuluiăcotizatieiăcomuneiăArchişăînăcadrulăă”Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
SistemăIntegratăalăDeşeurilorăJude ulăArad”
Ne fiind probleme ridicate d-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectulădeăhotarareăă,ătotiăceiă9ăconsilieriăprezentiăsuntă„ăpentruă”ăăfiindăadoptataăHotarareaăcuă
nr.22/27.04.2015 .
In continuare d-l primar prezinta ultimul proiect de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Archis la
31.12.2014.
D-l consilier Batrin Nicolae ridica problema bugetului pe 2015 care a fost aprobat si modificat
ulterior la fondul de salarii.
D-l primar precizeaza ca fondul de salarii a ramas cel comunicat de Finante doar ca nu trebuia
diminuat .
D-na contabil precizeaza ca plafonul maxim de salarii este dat de Finante , trebuia s-a ne incidem
pe aceasta suma fara a o diminua .
D-l viceprimar precizeaza ca la fondul de salarii ceva nu se leaga , este vorba despre
autofinantate nu se vad veniturile si cheltuielile .
D-na contabil precizeaza ca din iunie anul trecut nu mai sunt separat Autofinantatele sunt
cuprinse la Administratie , pentru acestea ne trebuie CUI separat.
D-l consilier Puleac Simion problema ca primarul isi asuma proiectul de hotarare iar consiliul
local prin vot isi asuma hotararile , nu este corect sa nu cunoastem toate cheltuielile pentru proiecte
derulate , proiectul cu capela cat a costat de ce nu a fost scos la licitatie .De asemenea ridica problema
executiei bugetare la capitolul transporturi cheltuiala de 33.000 lei care nu se justifica , la capitolul
drumuri si podeturi nu este justificata o diferenta de 129.000 lei dintre venituri si cheltuieli , cheltuim
atatia bani si podul de la Derebuc este spart de ce nu s-a reparat , receptia la Punctul sanitar Groseni
nu s-a facut pana acum .
D-l consilier Alb Danut ridica de asemenea problema costului cu reparatiile de la Punctul sanitar
din Groseni , se vehiculeaza o suma de 48.000 lei cat au fost in realitate cheltuielile , de la Asociatia
Fermierul Groseni s-a primit de la chirie mai mult cu 80 lei /ha in jur de 24.000 lei .
D-na contabil explica situatia la capitolele la care s-a ridicat problema de d-l Puleac Simion de
asemenea precizeaza ca s-a platit la Dispensar pe anul 2014 suma de 24.000 lei iar anul acesta 8.000
lei suma totala a investitiei fiind de 32.000 lei .
D-l primar precizeaza ca Dispensaul urmeaza sa fie racordat la fosa septica de la Scoala .
D-l consilier Batrin Nicolae ridica problema la capitolul drumuri sunt diferente intre banii primiti
si cheltuiti , ce lucrari s-au facut in satul de vacanta cu ce firma s-a facut repararea drumurilor si cat au
costat aceste lucrari .
D-l primar precizeaza ca sau facut lucrari la drumurile si rigolele in satul de vacanta in anul 2012
si au fost platite anul trecut , iar valoarea este in jur de 27.000 lei , mai avem de decontat unele datorii
la Apa si drumuri .
D-l consilier Hardaut Pavel ridica problema ca tot platim apa din 2008 si nu s-a achitat nici
acum, considera ca satul de vacanta a subminat comuna prin atatea cheltuieli .
D-l consilier Denut Florin intreaba care este rolul consiliului local , ridica problema faptului ca
nu se realizeaza ceea ce se aproba de multe ori de Consiliul local , s-au discutat si nimic concret , am
aprobat amendamente la bugetul pe anul 2015 , ni s-a comunicat ulterior ca finantele nu au aprobat
toate modificarile , ce am aprobat totusi , a ramas foisorul la dispensarul Groseni si bani pentru terenul
de sport .
D-na contabil precizeaza ca acele modificari au fost cuprinse in buget asa cum au fost aprobate.
D-l consilier Puleac Simion ridica problema costurilor la capela si la pavaje , de ce nu au fost
aprobate investitiile prin consiliu local , solicita sa se comunice aceste cheltuieli .

D-l inspector Horhat Ioan precizeaza ca valoarea contractului la pavele este de 280.000 lei cu
TVA , iar capela este 164.000 lei cu Tva.
D-l consilier Hardaut Pavel intreaba daca este cuprins si mobilierul necesar la capela deoarece
costul este foarte mare.
Ne fiind alte probleme ridicate d-l presedinte de sedinta Pantea Nicolae supune spre aprobare
proiectulădeăhotarareăă,ă5ăconsilieriăprezentiăsuntă„ăpentruă”ă,ă2ăimpotrivaăăsiă2ăabtineriă,ăfiindăadoptataă
Hotararea cu nr.23/27.04.2015 .
In continuare d-l secretar prezinta cererile a doi fermieri din satul Archis , doi din satul Bîrzesti si
doi din satul Groseni care doresc inchirierea de pasune pentru animalele avute in proprietate .
D-l viceprimar precizeaza ca pasunea este inchiriata Asociatiilor de animale , singura solutie este
de a se adresa acestora , unii dintre acestea fiind chiar membri in asociatie .
D-l primar pune la dispoyitia consilierilor pentru sedinta de luna viitoare materialul primit de la
RPL Dumbrava privind gestionarea padurii comunale .
D-na consilier Calin Viorica ridica problema prezentei la sedinta , a reprezentantului nostru in
Consiliul de administratie al Regiei , a presedintelui Consiliului si a directorului Regiei .
D-l consilier Alb Danut ridica problema daca s-a inceput aprovizionarea cu lemne la Scoala si
Primarie .
D-l primar precizeaza ca la primarie au fost aduse doua camioane .
D-l consilier Denut Florin ridica problema fondurilor de vanatoare , acum doi ani s-a discutat ca
se poate pasuna pe Runc acum a venit momentul cand dansul ca reprezentant al RNP Beliu ca urmare a
sesizarilor acestora sa someze crescatorii de animale sa nu mai pasuneze pe pasunea impadurita ca
deranjeaza vanatul , solicita luarea tuturor masurilor pentru ca acestea sa plateasca pentru fondurile de
vanatoare .
Neămaiăfiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiăordinareă
din data de 27.04.2015 .
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