JUDEŢUL ARAD
COMUNA ARCHIŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Î heiat astăzi . .
, ora 00, î sala de şedi ţă a Co siliului Lo al al Co u ei Ar hiş
u o azia ţi erii Şedi ţei Ordi are de Co siliu Lo al, o vo ată pri Dispoziţia pri arului u
nr.121/23.12.2015 a d-lui pri ar Valea Ni olae.La şedi ţă parti ipă o silieri lo ali di totalul de
11, d-nii consilieri locali, Pulea Si io și Valea Flaviu-Aron, fii d a se ți .
Preşedi tele de şedi ţă d-l De uț Flori prezi tă Ordi ea de zi:
1. Proie t de hotărâre privi d apro area Metodologiei de al ul u privire la prețul de
referi ță al asei le oase pe pi ior di fo dul forestier proprietate pu li ă a Co siliului
Local Ar hiş.
2. Proie t de hotărâre privi d apro area A tului adițio al de odifi are a Co tra tului de
prestări servi ii silvi e pe tru pășu ea î pădurită proprietatea privată a Co u ei Ar hiş.
3. Proie t de hotărâre privind aprobarea A tului adițio al de odifi are î parte a
Contractului de închiriere nr.503 din 26.03.2012 încheiat între Consiliul Local al Comunei
Ar hiş și Aso iația Cres ătorilor de A i ale ,,FERMIERUL”Groșe i, județul Arad.
4. Proie t de hotărâre privind odifi area și o pletarea HCL r. / . .
privi d
sta ilirea i pozitelor și taxelor lo ale pe tru a ul
.
5. Diverse.
D- a Făr uța Rodi a prezi tă o Adresă a Fi a țelor Pu li e Arad pri are se supli e tează
bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 210.000 lei.
Se propune suplimentarea Ordinii de zi u ur ătorul proie t de hotărâre: Proie t de hotărâre privi d
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Co u ei Ar hiş.
Se supune la vot Ordinea de zi supli e tată, cei

o silieri su t ,,pe tru” , este adoptată

Hotărârea Consiliului Local nr.69/30.12.2015.
D-l consilier De uț Flori , Preşedi tele de şedi ţă, ia uvâ tul pentru a prezenta
: o ţi utul Procesului-verbal, î heiat î şedi ţa ordi ară di data de . .2015. D-l Preşedi te
de şedi ţă De uț Flori , supu e spre apro are Procesul-ver al de şedi ţă di data de . .2015,
9 o silieri su t ,,pe tru”, este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 70/30.12.2015.
În continuare Preşedi tele de şedi ţă, d-l De uț Flori , prezi tă o ţi utul Pro esuluiver al, î heiat î şedi ţa extraordi ară di data de . .
. D-l De uț Flori , Preşedi tele de
şedi ţă, supune spre aprobare Procesul-ver al de şedi ţă di data de . .
, 9 consilieri sunt
,,pe tru”, fii d adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.71/30.12.2015.
D-l Anta Florin, secretarul Comunei Ar hiș, prezi tă pri ul pu t de pe Ordinea de zi:
Proie t de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de al ul u privire la prețul de referi ță al
asei le oase pe pi ior di fo dul forestier proprietate pu li ă a Co siliului Lo al Ar hiş,
pre izâ d ă do u e tația a fost pri ită de la R.P.L. Dumbrava RA Beliu.
D-l o silier Hărdăuț Pavel î trea ă da ă s-a scos la li itație partida de la Gălălău.
D-l o silier Al Dă uț pre izează ă a easta a ră as î rezerva de partizi pe tru toa ă.

D-l o silier Hărdăuț Pavel propu e să se hotăras ă o a titate de asă le oasă pentru
populația di o u ă, iar restul să fie s oasă la li itație.
Preşedi tele de şedi ţă, d-l De uț Flori , supu e la vot pri ul pu t de pe Ordi ea de zi:
Proie t de hotărâre privi d apro area Metodologiei de calcul cu privire la prețul de referi ță al
asei le oase pe pi ior di fo dul forestier proprietate pu li ă a Co siliului Lo al Ar hiş,
7 o silieri su t ,,pe tru”, iar d- ii o silieri Al Dă uț și Bătrî Ni olae se află î o fli t de
interese, este adoptată Hotărârea r. /30.12.2015.
D-l Valea Ni olae, Pri arul Co u ei Ar hiș, prezi tă pu tual doi de pe Ordi ea de zi: Proie t
de hotărâre privi d apro area A tului adițio al de odifi are a Co tra tului de prestări servi ii
silvi e pe tru pășu ea î pădurită proprietatea privată a Co u ei Ar hiş și pre izează ă se
odifi ă Co tra tul de prestări servi ii silvi e deoare e rezultă, î ur a ăsurătorilor, o suprafață
de ha tere difere ță la pășu ea proprietate a Co u ei Ar hiș și ha pășu e î pădurită
upri să î fo dul forestier, o for A e aja e tului silvi ,atât ve hi ât și ou, ce trebuie
retro edată.
D-l A ta Flori , se retarul Co u ei Ar hiș, spe ifi ă ă s-a încercat o comunicare cu d-l
Președi te al Co posesoratului Ar hiș, î ă di a ul
, î ai te de apariția Legii nr. 165/2013 –
Legea privi d ăsurile pe tru fi alizarea pro esului de restituire î atură sau pri e hivale t a i o ilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și re e t I s-a trimis o Adresă, î a est
se s, dar a esta refuză , soli itâ d o suprafață de tere
ai are de ât ea prevăzută.

Preşedi tele de şedi ţă, d-l De uț Flori , supu e la vot al doilea pu t de pe Ordi ea de zi:
Proie t de hotărâre privi d apro area Actului adițio al de odifi are a Co tra tului de prestări
servi ii silvi e pe tru pășu ea î pădurită proprietatea privată a Co u ei Ar hiş, 7 consilieri sunt
,,pe tru”, d- ii o silieri Al Dă uț și Bătrî Ni olae se află î o fli t de i terese, este adoptată
Hotărârea r. / . .
.
Se prezi tă al treilea pu t de pe Ordi ea de zi: Proie t de hotărâre privi d apro area A tului
adițio al de odifi are î parte a Co tra tului de î hiriere r.
di
. .
î heiat î tre
Consiliul Local al Comunei Ar hiş și Aso iația Cres ătorilor de A i ale ,,FERMIERUL”Groșe i,
județul Arad.
D-l Valea Ni olae, Pri arul Co u ei Ar hiș, prezi tă a est proie t și pre izează ,conform
Contractului pentru realizarea Amenajamentului pastoral, înlocuirea sumei de lei u €, u
spe ifi area ă a easta se fa e pe tru suprafața de
ha pășu e, aparți â d satului Groșe i.
D-l Pa tea Ni olae, vi epri arul Co u ei Ar hiș, propu e să se spe ifi e ă s-au propus 16
€/ha la ursul BNR, î ziua fa turării.
D-l o silier De uț Flori , Preşedi tele de şedi ţă, supu e la vot pu tual trei de pe Ordinea
de zi: Proie t de hotărâre privi d apro area A tului adițio al de odifi are î parte a Co tra tului
de închiriere nr.503 din 26.03.2012 încheiat între Co siliul Lo al al Co u ei Ar hiş și Aso iația
Cres ătorilor de A i ale ,,FERMIERUL”Groșe i, județul Arad, toți ei o silieri su t ,,pe tru”,
este adoptată Hotărârea r. / . .
.
D-l Pa tea Ni olae, vi epri arul Co u ei Ar hiș, prezi tă pu ctual patru de pe Ordinea de zi:
Proie t de hotărâre privi d odifi area și o pletarea HCL r. / . .
privi d sta ilirea
i pozitelor și taxelor lo ale pe tru a ul
și pre izează ă i ur a u ei situații ivite la ivelul
Comunei, prin care o fir ă a soli itat să plăteas ă pe tru o erțul stradal, pe tru o perioadă ai
lu gă de ti p, s-a propus odifi area și o pletarea HCL r. / . .
privi d sta ilirea
i pozitelor și taxelor lo ale pe tru a ul
, î eea e privește o erțul stradal.

D-l A ta Flori , se retarul Co u ei Ar hiș,pre izează ă se o pletează HCL
r. / . .
privi d sta ilirea i pozitelor și taxelor lo ale pe tru a ul
și u situațiile de
ărire a i pozitului pe tere urile agri ole elu rate, atât di i travila ul ât și extravila ul
lo alităților, ât și pe tru lădirile eî grijite.
Preşedi tele de şedi ţă, d-l De uț Flori , supu e la vot pu tual patru de pe Ordi ea de zi:
Proie t de hotărâre privi d odifi area și o pletarea HCL r. / . . 015 privind stabilirea
i pozitelor și taxelor lo ale pe tru a ul
, ei o silieri su t ,,pe tru”, este adoptată
Hotărârea r. / . .
.
Î o ti uare se prezi tă Proie tul de hotărâre privi d re tifi area ugetului de ve ituri si
cheltuieli al Co siliului Lo al al Co u ei Ar hiş u su a de
.
lei, su e defal ate di T.V.A.
pe tru fi a țarea heltuielilor des e tralizate la ivelul o u ei . . , după u ur ează:
.
lei pe tru î văță â t și
.
lei drepturile asiste ților perso ali ai persoa elor u
handicap grav.
D-l o silier De uț Flori , Preşedi tele de şedi ţă, supu e la vot Proie tul de hotărâre privi d
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Co siliului Lo al al Co u ei Ar hiş, toți ei
consilieri su t ,,pe tru”, este adoptată Hotărârea r. /30.12.2015.
În continuare este invitat d-l Horhat Ioan, Inspector în cadrul Compartimentului Urbanism al
Co u ei Ar hiș, are face o si teză a proie tului de i vestiții,,Șa țuri protejate u ele e te
prefa ri ate di B.A. î lo alitatea Groșe i, o u a Ar hiș, prezentând Consiliului Local, modul de
atri uire, o for OG /
pre izâ d ă a âștigat sele ția de oferte fir a SC Fintrans SRL
Arad.
D-l o silier De uț Flori propu e să fie delegată o persoa ă are să verifi e odul de
exe utare și stadiul lu rării.
D- ii o silieri Al Dă uț și Căli Viori a soli ită î to irea u ei Petiții ătre Co siliul Județea
despre lu rările de urățare a șa țurilor de pe Dru ul Județea di tre lo alitățile Ar hiș și Beliu ,
aru â d pă â tul rezultat î ur a lu rărilor pe tere urile oa e ilor.
Ne aifii d alte pro le e și dis uții d-l Preşedi te de şedi ţă de lară î heiate lu rările
şedi ţei ordi are di data de . .
.
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