ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ARCHIS
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiatăast ziă31.01.2015,ăoraă1400,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăşedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispozi iaăprimarului cu
Nr.3 / 23.01.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae,ălaăşedin ăparticip ăunănum rădeă9ăconsilieriădinătotalulă
de 11 consilieri , absenti Crijmar Den-Cristian si Puleac Simion.
D-lăprimarăprezint ăProiectulăOrdineiădeăziăaăConsiliului LocalăArchişă:
1. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăplanuluiădeămasuriăprivindăcolectareaăselectivaăaă
deseurilor generate de Primaria comunei Archis .
2. ProiectădeăhotarareăprivindăaprobareaăStudiuluiădeăfezabilitateăaăproiectuluiă”ăExtindereăReteleă
electrice- Zona Agroturistica Groseni- comunaăArchisă”ă.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investitii pentru anul 2015.
4. Proiect de hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al
comunei Archis pentru anul 2015 .
5. Diverse .
D-l consilier Denut Florin solicita retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi deoarece bugetul nu a
fost pus la dispozitie corespunzator , toti consilierii prezenti fiind de acord cu propunerea facuta .
De asemenea d-l primar precizeaza ca bugetul este nefinalizat ne fiind primite toate sumele .
D-l consilier Denut Florin solicita d-nei contabil punerea din timp la dispozitie a bugetului pentru
a putea fi analizat pentru sedinta urmatoare .
D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare proiectul ordinei de zi cu retragerea
pct.4ă,ăăordineădeăziăcareăesteăaprobataăcuă9ăvoturiă„ăpentruă”ăăă,ăfiindăadoptataăHotarareaăcuă
nr.1/31.01.2015.
În continuare d-l presedinte de sedinta prezinta spreăaprobareăăprocesulăverbalădeăşedin ădinălunaă
decembrie 2014 .
D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare
dinălunaădecembrieă2014,ăcareăesteăaprobatăcuă9ăvoturiă„ăpentruă”ăăă,ăfiindăadoptata Hotararea cu nr.
2/31.01.2015.
In continuare d-l viceprimar prezinta primul proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea planului
de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de Primaria comunei Archis, mentionand
ca administratia publica locala este obligata sa faca selectia deseurilor , sa tina un registru special in
acest sens , centralizat toate datele si comunicate la Agentia de mediu pana in data de 25 a lunii
respective , de asemenea suntem obligati sa incheiem contract de prestari servii cu o firma pentru
ridicarea lunara a acestor deseuri selectate .
D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de Primaria comunei
Archis,ătotiăceiă9ăconsilieriăsuntă„ăpentruă”ăăă,ăfiindăadoptataăHotarareaăcuănr. 3/31.01.2015.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate,ăindicatorilorătehnicoăeconomiciăăaăproiectuluiă”ăExtindereăReteleă
electrice- Zona Agroturistica Groseni- comunaăArchisă”ă.
D-l primar precizeaza ca a fost intocmit proiectul de catre Enel , 2/3 din costul investitiei trebuie
asigurat prin bugetul local iar 1/3 va fi asigurat de Enel , suma ce va fi suportata de noi de ridica in jur
la 700.000 lei .
D-l consilier Denut Florin precizeaza ca in momentul de fata se pierde cu satul de vacanta se
cheltuie o suma mare care nu mai poate fi recuperata .
D-l viceprimar precizeaza ca intradevar se cheltuie cu satul de vacanta , dar prin acesta am fost
cunoscuti ca si comuna , prin construirea caselor a avut de castigat oamenii din comuna , iar terenul nu
este vandut doar concesionat , daca se vinde se va obtine un venit considerabil .

D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobareaăStudiuluiădeăfezabilitate,ăindicatorilorătehnicoăeconomiciăăaăproiectuluiă”ăExtindereăReteleă
electrice- Zona Agroturistica Groseni- comunaăArchisă”ă,ătotiăceiă9ăconsilieriăsuntă„ăpentruă”ăăă,ăfiindă
adoptata Hotararea cu nr. 4/31.01.2015.
In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , proiect de hotarare privind
aprobarea planului de investitii pentru anul 2015 .
D-l inspector Horhat Ioan prezinta investitiile ce se doresc a fi realizate pentru anul 2015 , unele
dintre ele fiind in diferite faze de realizare , altele la nivel de proiect.
D-l consilier Batrin Nicolae este nemutumit de faptul ca la nivelul satului nermis nu este cuprinsa
nici o investitie , a solicitat in nenumarate sedinte repararea caminului cultural Nermis , o parte din
tavan este cazuta datorita apei infiltrate prin acoperis si amenajarea spatiului aferent acestuia , prin
intocmirea unui proiect in acest sens .
D-l primar solicita includerea unei noi investitii in plan cu pozitia nr.11 un proiect de amenajare
a platoului Camin cultural Nermis, d-l primar precizeaza de asemenea ca Grupurile sanitare de la
Scoala Groseni trebiau finaliate de 2 ani dar din diverse motive nu au fost finalizate , constructori au
renuntat , fondurile fiind asigurate .
D-na presedinte de sedinta Calin Viorica supune spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobareaăplanuluiădeăinvestitiiăpentruăanulă2015ă,ătotiăceiă9ăconsilieriăsuntă„ăpentruă”ăăă,ăfiindăadoptataă
Hotararea cu nr. 5/31.01.2015.
In continuare d-l viceprimar prezinta Raportul privind inventarierea e anul 2014 a patrimoniului
comunei Archis , raport care este supus spre aprobarea Consiliului local , raport care este aprobat in
unanimitate de voturi .
D-l inspector Horhat Ioan pune la dispozitia consilierilor un proiect de hotarare privind
gospodarirea comunala , proiect ce va fi supus spre apropare in urmatoarea sedinta de Consiliu local .
D-l consilier Hardaut Pavel solicita ca beneficiarii de ajutor social sa fie pusi la munca .
D-l primar precizeaza ca urmare a solicitarii consiliului local a facut demersurile la ITRSV
Oradea pentru a intra in posesia contractelor de vanatoare pentru fondul 50 Archis pentru care nu am
incasat nici un leu de la administratorul fondului si fondul 53 Hasmas cu acest fond ne fiind probleme
cotizatia fiind platita anual .
D-l consilier Denut Florin solicita luarea masurilor necesare pentru recuperarea acestor cotizatii .
D-l secretar precizeaza ca va face demersurile necesare , iar daca este cazul va faci inclusiv
actiune in instanta .
D-l primar precizeaza ca a facut demersurile catre ITRSV Oradea pentru recuperarea fondului de
drum care este constituit si pentru facturile neancasate , va avea o intalnire toti primarii cu seful Regiei
Dumbrava Beliu , iar daca va fi cazul va trebui o hotarare de consiliu de aprobare a acestor fonduri in
bugetul local , anunta consiliul ca profitul la padure pe anul 2014 este de peste 200.000 lei .
Neămaiăfiindăniciăoăproblem ăd-lăpreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiă
ordinare din data de 31.01.2015 .
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