JUDETUL ARAD
COMUNA ARCHIS
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiatăast ziă30.07.2015, ora 1400,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi iaăprimarului cu
nr.39/ 23.07.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă10ăconsilieriădină
totalul de 11 consilieri , absent Alb Danut .
La sedinta participa d-l Jurj Ioan reprezentantul Consiliului local in Consiliul de Administratie al
Regiei Publice Local Ocol Silvic Dumbrava Beliu .
D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliuluiăLocalăArchişă:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea
activitatii de audit public intern .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional de modificare a Statutului Asociatie de
DezvoltareăIntercomunitaraă”SistemăIntegratădeăGestionareăaăDeseurilorăJudetulăAradă”ă.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judetean Arad in
administrarea Consiliul local Archis , membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”SistemăIntegratădeăGestionareăaăDeseurilorăJudetulăAradă”ă,ăaăunuiănumarădeă467ăunitatiădeă
compost .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind transformarea postului contractual de executie de Referent II din
cadrul Compartimentului Cultura in functia contractuala de executie de Inspector , grad
profesional II .
6. Diverse .
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinei de zi , toti cei 10 consilieri
prezenti sunt de acord cu ordinea de zi prezentata fiind adoptata Hotararea cu nr.34/30.07.2015.
În continuare d-lăpreşedinteădeăşedin ăsupuneăspreăaprobareăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaă
IUNIEă,ăto iăă ceiă10ăconsilieriăprezen iăsunt"ăpentru"ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.35/30.07.2015 .
In continuare d-l presedinte de sedinta solicita discutarea problemelor legate de administrarea
padurii cu reprezentantul Consiliului local in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Local Ocol
Silvic Dumbrava Beliu , d-l Jurj Ioan , consilierii sunt de acord .
D-l Jurj Ioan rezinta situatia financiara la data de 31.06.2015 privind administrarea padurii
comunale , avand un frofit net de aproximativ 160.000 lei .
D-l consilier Batrin Nicolae intreaba daca firmele care au cumparat lemnul la licitatie au si platit.
D-l Jurj precizeaza ca de cand este noul consiliu de administratie nu s-a dat lemn si nici nu s-a
dus de catre firme , pana nu s-a achitat la zi , sunt probleme cu facturile neincasate , nu mai exista
firmele au dat faliment, Consiliul local s-a dea in judecat Ocolul pentru recuperarea prejudiciului .
De asemenea ridica problema creerii unui nou post la contabilitate , si problema ridicata de seful de
district Archis masa lemnoasa la rarituri sa fie data afara din comuna la pretul ca si loco cu 75 lei/mc,
toti cei noua consilieri cu drept de vot nu sunt de acord cu aceste doua propuneri .
D-l consilier Denut Florin solicita o informare a pretului lemnului scos la licitatie la doua parchete
de rarituri de la Groseni, crede ca s-a dat cu peste 100 lei/mp, sa fie scoase parcetele la prestari servicii
nu s-a faca carausii profit cu lemne , ridica problema de ce nu se intocmeste APV –urile la parchete cu
un an de zile inainte , de 10 ani de cand functioneaza Ocolul nu s-a facut nici unul .
D-l Jurj precizeaza ca pretul la lemnul de foc ce se valorifica afara din comuna este aprobat de
Consiliul de Administratie la pretul de 150 lei/mc .
D-l viceprimar precizeaza ca daca nu se valorifica local la populatie sau este mai mult decat
necesar sa fie vandut afara din comuna dar la pretul cat este aprobat .
D-l cosilier Batrin Nicolae precizeaza ca dupa noul amenajament APV-ul la principale a fost facut
cu 2-3 luni inainte de exploatarea parchetului .

D-l consilier Hardaut Pavel si d-l consilier Denut Florin solicita ca APV-ul si devizele pentru
fiecare parchet sa fie prezentat spre aprobarea Consiliului Local , acesta s-a decida cum se valorifica
parchetele si nu cum vrea Ocolul .
D-l Jurj Ioan multumeste consilierilor pentru intelegere , va transmite mai departe in Consiliul de
Administratie problemele ridicate .
În continuare d-l primar prezinta primul proiect de pe ordinea de zi privind insusirea Acordului de
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern , precizand ca va fi un
auditor la 4 comune .
Ne fiind nici o problema ridicata , se supune la vot toti cei 10 consilieri prezenti sunt de acord cu
proiectul fiind adoptata Hotararea cu nr.36/30.07.2015 .
În continuare d-l primar prezinta al doilea proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea Actului
AditionalădeămodificareăaăStatutuluiăAsociatieădeăDezvoltareăIntercomunitaraă”SistemăIntegratădeă
GestionareăaăDeseurilorăJudetulăAradă”ă.
D-l secretar prezinta adresa primita de la Asociatie pentru modificarea Statutului Asociatiei .
Ne fiind nici o problema ridicata , se supune la vot toti cei 10 consilieri prezenti sunt de acord cu
proiectul fiind adoptata Hotararea cu nr.37/30.07.2015 .
Se prezinta al treilea proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea trecerii din administrarea
Consiliului Judetean Arad in administrarea Consiliul local Archis , membre ale Asociatiei de
DezvoltareăIntercomunitaraă”SistemăIntegratădeăGestionareăaăDeseurilorăJudetulăAradă”ă,ăaăunui numar
de 467 unitati de compost .
D-l viceprimar precizeaza ca aceste unitati de compost sau primit in custodie , au fost repartizate
la populatie trebuind acum facute documentele necesare .
D-l consilier Hardaut Pavel precizeaza ca aceste unitati de compost nu au o mare utilitate , s-au
cheltuit bani fara rost .
D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul vot toti cei 10 consilieri prezenti sunt de acord cu
proiectul fiind adoptata Hotararea cu nr.38/30.07.2015 .
In continuare d-l secretar prezinta urmatorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016.
D-l consilier Denut Florin precizeaza ca de ce nu a primit Anexa 1 cand a primit materialul , care
sunt aceste functii .
D-l secretar precizeaza ca la nivelul Primariei comunei Archis sunt 9 functii publice , 1 de
conducere si 8 de executie , prezinta adresa Institutiei Prefectului Judetul Arad .
D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul vot toti cei 10 consilieri prezenti sunt de acord cu
proiectul fiind adoptata Hotararea cu nr.39/30.07.2015 .
In continuare d-l secretar prezinta ultimul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind
transformarea postului contractual de executie de Referent II din cadrul Compartimentului Cultura in
functia contractuala de executie de Inspector de specialitate , grad profesional II .
Ne fiind nici o problema ridicata , se supune la vot toti cei 10 consilieri prezenti sunt de acord cu
proiectul fiind adoptata Hotararea cu nr.40/30.07.2015 .
În continuare d-l secretar prezinta cererea de cutire de la plata impozitului a d-nei Popa Viorica
beneficiara a prevederilor Legii nr.118/1990.
D-l viceprimar precizeaza ca aceastea sunt scutiti de drept prin efectul legii , fara aprobarea
Consiliului , daca sunt proprietari .
Consilierii sunt de acord cu cererea cu respectarea prevederilor legislative in vigare .
În continuare d-l secretar prezinta cererea d-lui consilier Hardaut Pavel de a participa la marcarile
parchetelor din padurea comunala .
D-l consilier Denut Florin solicita in situatia desemnarii acestuia , prezentarea unui raport de
activitate si informare a Consiliului .
Se supune la vot cererea , 9 consilieri sunt de acord cu cererea formulata de d-l consilier Hardaut
Pavel .
În continuare d-l primar precizeaza ca s-a intocmit un studiu de catre firma SC Urban Led Oradea
pentru iluminatul public in comuna Archis .
D-l viceprimar pecizeaza ca se vor inlocui cele 190 de lampi care sunt in prezent cu un numar mai
mare de 250 lampi , sunt mai economice , in prezent platim in jur de 2500 lei/luna , iluminatul cu
noile lampi ar fi in jur de 2600 lei , am avea garantie de 10 ani .

Se supune de catre d-l presedinte de sedinta solicitarea de modernizare a iluminatului public , toti
cei 10 consilieri sunt pentru , cu respectarea prevederilor legale in vederea implementarii investitiei .
In continuare d-l consilier Denut Florin solicita punerea de limitatoare de viteza la scoala si in alte
locuri in satul Groseni , sunt multi care merg cu viteza cu masina prin localitate , ridica problema
Foisorului de la Dispensarul Groseni , s-a aprobat alocarea sumei de 7000 lei si nu s-a facut nimic ,
constituita o comisie de negociere pentru constructia foisorului .
D-l viceprimar precizeaza ca la Scoala nu ar fi problema dar daca punem in alte locuri atunci va
dori toate lumea .
D-na consilier Calin Viorica ridica problema necesitatii reparatiei Primariei la exterior cat si a
magaziei .
D-l primar precizeaza ca pentru luna viitoare va trebui rectificat bugetul , trebuie suplimentat
proiectul cu Centrul civic in Archis cu 1300 mp si LA Scoala la Groseni , profitul pe anul trecut la
padure dupa compensari este de 179.000 lei
D-l consilier Hardaut Pavel ridica problema inlocuirii usii la caminul cultural din Birzesti si
transformarea acestuia in capela .
D-l primar solicita consilierilor implicarea in curatarea domeniului public .
Neămaiăfiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiăordinareă
din data de 30.07.2015 .
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