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         Încheiatăast ziă11.12.2015,ăoraă900,ăînăsalaădeăşedinţ ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaăţineriiă edinţeiăExtraordinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispoziţiaăprimaruluiăcuănr.ă 
88 / 08.12.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae.ăLaăşedinţ ăparticip ăto i cei 11 consilieri locali. 
     La începutul edin ei d-l Anta Florin, secretarul comunei Archi , anun ănecesitateaăalegeriiăunuiă
nouăpresedinteădeăsedintaăpeăoăperioad ădeă3ăluni.ăD-lăsecretarăsolicit ăconsilierilorăpropuneri,ăînăacestă
sens.  
     D-lăconsilierăB trînăIgnatăîlăpropuneăpeăconsilierulăDenu  Florin, ca  presedinte de sedinta 
     Nemaifiindăalteăpropuneriă,ăseăsupuneălaăvotăpropunereaăf cut ,ă10ăconsilieriăsuntă,,pentru”,ăd-l 
Puleac Simion ,,se ab ine”.Esteăalesăpresedinteădeăsedintaăd-l Denu  Florin,ăfiindăadoptat ăHot râreaăcuă
nr.64 / 11.12.2015. 
      Pre edintele de edin ăd-l Denu  Florin,ăprezint ,ăînăcontinuare,ăOrdineaădeăzi: 

1. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăproiectuluiădeăinvesti ii,, an uri protejate cu elemente 
prefabricate din B.A. în localitatea Gro eni, comuna Archi . 

2. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăPlanuluiădeă colarizare la nivelul comunei Archi  pentru 
anul colar 2016-2017. 

3. Proiectădeăhot râreăprivindăstabilireaăunorăm suriădeăasigurareăaăcontinuit ii Serviciului Public de 
Salubrizare al comunei Archi . 

4. Diverse. 
      Seăsupuneălaăvotăordineaădeăziăprezentat ,  to i cei 11 consilieri prezen iăsuntă,,pentru”fiindăă
adoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.65ă/ă11.12.2015 
       D-lăprimarăValeaăNicolaeăprezint ăprimulăpunctădeăpeăordineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindă
aprobarea proiectului de investi ii ,, an uri protejate cu elemente prefabricate din B.A. în localitatea 
Gro eni, comuna Archi . 
       D-lăconsilierăB trînăNicolaeăăîntreab ăcândăs-auăprimităbaniiăpentruăaceast ălucrare. 
       D-lăprimarăValeaăNicolaeăspecific ăc ăs-a primit suma de 150.000 lei pentruăaceast ălucrareălaă
sfâr itulăluniiănoiembrie,ăiarădemarareaălucr riiăseăvaăfaceăprinăselec ieădeăofert . 
      D-l Pantea Nicolae, viceprimarul Comunei Archi ,ăspuneăc ăarătrebuiăreparateă i gropile de la 
Nermi ,ăcareăauăr masăînăurmaălucr rilorăf cute. 
      D-lăprimarăValeaăNicolaeăprecizeaz ăc ăaceaăpor iune apar ine Drumurilor Jude ene. 
      D-l Pantea Nicolae, viceprimarul Comunei Archi , men ioneaz ăc ătrebuieăf cut,ăînăacestăsens,ăună
Memoriuăc treăConsiliulăJude ean pentru lipsa de seriozitate a celor de la Drumul Jude ean, deoarece 
pân ăanulăviitor,cuăsiguran ,ănuămaiăvinăprinăComun ă iăvineăiarna,ăiarăgropileăauăr masănereparate. 
     Se trece, din nou, la punctul 1 de pe Ordinea de zi i d-naăconsilierăC linăVioricaăspuneăc ădac ă
proceduraăesteăf cut ăcorectăarăfiăp catăs ăseăpiard ăbaniiăpentruăc ăaceast ălucrareăchiarăesteănecesar . 
     D-lăconsilierăH rd u  Pavelăsolicit ăprezen a unui specialist pentru a prezenta acest proiect. 
     D-lăconsilierăAlbăD nu  spuneăc ăproiectulădinăpunctulăs uădeăvedereăesteăînăregul ,ădarăîntreab ă
dac ădemarareaălucr rilorăimplic ăConsiliulăLocal. 
     D-l Pantea Nicolae, viceprimarul Comunei Archi ,ăîiăr spundeăc ăda,ăprinărespectareaălegisla iei în 
vigoare. 
      Se supune laăvotăpunctulăunuădeăpeăOrdineaădeăzi:ă,,Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaă
proiectului de investi ii,, an uri protejate cu elemente prefabricate din B.A. în localitatea Gro eni, 
comunaăArchis”,9ăconsilieriăsuntă,,pentru”,ăiarăd-niiăconsilieriăH rd u  Pavel i Puleac Simion ,,se 
ab in”(fa ădeădocumenta iaăprezentat ),ăfiindăăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.66ă/ă
11.12.2015. 



     Referitor la proiectul de mai sus, d-nulăconsilierăB trînăNicolaeădore te,caălaăurm toareaă edin ,ăs ă
fie prezentat unăraportădeăspecialitateăsauăs ăseăfac ăoăinformareăcuăprivireălaăfirmaăcareăaăcâ tigat 
oferta si pe ce suma . 
    SeătreceălaăpunctulădoiădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăPlanuluiădeă
colarizare la nivelul comunei Archi  pentru anul colar 2016-2017. 
    D-l Anta Florin, secretarul Comunei Archi ,ăleăprezint ăconsilierilorăunăRaportăală colii Gimnaziale 
Gro eni prin care Inspectoratul colar Jude eanăAradăsolicit ăoăhot râreăaăConsiliuluiăLocalăcuăprivireă
la  Planul de colarizare la nivelul comunei Archi  pentru anul colar 2016-2017. 
    Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi, to i cei 11 consilieri prezen iăsuntă,,pentru”,ăfiindă
adoptat ăHot râreaănr.67/ă11.12.2015. 
    D-lăprimarăValeaăNicolaeăprezint ăpunctulătreiădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăă
stabilireaăunorăm suriădeăasigurareăaăcontinuit ii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Archi  
iăprecizeaz ăc ,ădac ăînăanulă2015,ăsumaăpentruăServiciul de Salubrizare a fost de 3800 lei, pentru 

anulă2016,ădatorit ăunorămodific riălaămediu,ăCodulădeăactivitateăalăacestuiăserviciuăprevedeăoămajorareă
deă1000ălei,deciăseăvaăpl tiăoăsum ădeă4800ălei. 
    D-l Anta Florin, secretarul Comunei Archi , precizeaz ăc ăConsiliulăLocalătrebuieăs ăstabileasc ă
dac ăr mâneăacela i pre  deă22ălei/persoan /anăpentruăplataăserviciuluiăpublicădeăsalubrizare. 
    D-lăconsilierăAlbăD nu  propuneăs ăr mân ăacela i pre  i sus ineăc ,ădac ăfirmeleăcareăseăafl ălaă
nivelul Comuneiănuăacoper ădiferen a, mai bine se iau bani din veniturile proprii, dar pre ul ar trebui 
s ăr mân ăacela i. 
    To i consilierii sunt de acord ca pre ul/persoan /anălaăplataăserviciuluiăpublicădeăsalubrizareăs ă
r mân ă22ălei. 
    Se supune la vot punctulătreiădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăăstabilireaăunorăm suriă
deăasigurareăaăcontinuit ii serviciului public de salubrizare al comunei Archi , 10 consilieri sunt 
,,pentru”,ăd-l Pantea Nicolae fiind în conflict de interese, fiind  adoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocală
nr.68 / 11.12.2015. 
    La punctul patru de pe Ordinea de zi: Diverse, d-l Pantea Nicolae, viceprimarul Comunei Archi , 
eviden iaz ăfaptulăc ăînăurmaăparticip riiălaăunăcursădeăperfec ionare I.S.U. la Cluj i a impresiilor 
schimbate cu ceilal i colegi, Comuna Archi  este una din comunele care nu are S.V.S.U cu retribuire 
iăpropuneăcaăpersonalulăcareăfaceăparteădinăacestăserviciuăs ăfieămotivatăsauăprinăscutireaădeălaăimpozită

sauăprinăacordareaăuneiăcantit i de lemne ori prin acordarea unei sume de bani/ac iune (cel pu in 100 
lei). 
    D-lăconsilierăPuleacăSimionăpropuneăs ăfieăadu i în S.V.S.U. al Comunei Archi  oameni serio i i 
peăcareăseăpoateă,,conta”. 
    D-lăconsilierăH rd u  Pavelăpropuneăs ăfieăîntocmit ă i prezentat ăoălist ăcuăpersoaneăpentruă
S.V.S.U. al Comunei Archi . 
    D-l consilier Denu  Florin sus ine cele precizate mai sus referitor la S.V.S.U. iăpropuneăs ăfieă
redactatăunăproiectădeăhot r reăînăacestăsens. 
    D-lăconsilierăAlbăD nu  face o propunere cu privire la tinerii care împlinesc 18 ani în ceea ce 
prive teăscutireaădeălaătaxaăpentruăevenimente,ăaceastaăs ăfieăconsiderat ăunăcadouăcuăocaziaăacestuiă
eveniment. 
    D-l Anta Florin, secretarul Comunei Archi ,ăprecizeaz ăc ăarăputeaăfiăadoptat ăo hot râreă iăf cut ăoă
men iune la capitolul Impozite i taxe, în acest sens. 
    În continuare, d-l Pantea Nicolae, viceprimarul Comunei Archi ,solicit ăp rerileăcelorăprezen i la 
edin ăcuăprivireălaăiluminatulăpublic. 

   D-lăconsilierăB trînăNicolaeăăspuneăc ălaăArchi  sunt becuri pe fiecare stâlp iăîntreab ădeăce. 
   D-l consilier Crîjmar Den-Cristianăafirm ăc ălocuitoriiădeăaiciăpl tescăimpoziteămaiămari. 
   D-l primar prezinta adresa RPL Dumbrava cu partida –Fata Mara Birzesti care va fi scoasa la licitati 
in data de 18.12.2015 . 
 
 
 



   D-l consilier Hardaut Pavel este bine sa fie licitata sa obtinem profituri mai mari. 
   Consilierii sunt de acord cu cele prezentate . 
   D-l consilier Alb Danut precizeaza ca acum se lucreaza la Ocol pentru intocmirea documentelor in 
vederea aprobarii de Consiliile locale a metodologiei de calcul cu privire la pretul materialului lemos . 
   D-l secretar precizeaza ca in momentul de fata nu s-a primit nimic , cand vom primi documentele de 
la Regie vom intocmi un proiect de hotarare in acest sens . 
   Nemaifiindăalteăproblemeăşiădiscuţii,ăd-lăPreşedinteădeăşedinţ ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedinţeiă
extraordinare din data de 11.12.2015. 
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