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      Încheiatăast ziă27.11.2015,ăoraă900,ăînăsalaădeăşedin ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArchişăcuă
ocaziaă ineriiăŞedin eiăOrdinareădeăConsiliuăLocal,ăconvocat ăprinăDispozi iaăprimaruluiăcuă
nr.76/20.11.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae.Laăşedin ăparticip ă10ăconsilieriălocaliădinătotalulădeă
11, d-l Pantea Nicolae fiind absent. 
     Preşedinteleădeăşedin ăd-lăB trînăNicolaeăprezint ăOrdineaădeăzi: 
1. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrganizareăşiăFunc ionareăală
Prim rieiăComuneiăArchiş; 
2. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrdineăInterioar ăalăAparatuluiădeă
specialitateăalăPrimaruluiăComuneiăArchiş; 
3. Proiectădeăhot râreăprivindărectificareaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăConsiliuluiăLocală
alăComuneiăArchiş; 
4. Proiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăvolumuluiădeămas ălemnoas ăceăurmeaz ăaăfiărecoltatăînă
anulă2016ădinăp dureaăşiăp şuneaăîmp durit ,ăproprietateaăComuneiăArchişăşiăaflat ăînăadministrareaă
R.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaăR.A.ăBeliu”; 
5. Diverse. 
      SeăsupuneălaăvotăOrdineaădeăziăprezentat ,ă9ăconsilieriăsuntă,,pentru”ăşiăd-lăB trînăNicolaeăesteă
,,împotriv ”deoareceănuăaăfostăprezentatăbugetul,ăfiindăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocală
nr.58/27.11.2015. 
      D-lăconsilierăB trînăNicolae,ăpreşedinteleădeăşedin ,ăiaăcuvântulăpentruăaăprezentaăcon inutulă
procesului-verbal,ăîncheiatăînăşedin aăordinar ădinădataădeă30.10.2015.Înăcontinuareăd-lăPreşedinteădeă
şedin ăsupuneăspreăaprobareăprocesul-verbalădeăşedin ădinădataădeă30.10.2015,ă10ăconsilieriăsuntă
,,pentru”,ăăfiindăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă59/27.11.2015.  
      D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăComuneiăArchiş,ăprezint ăprimulăpunctădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectă
deăhot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrganizareăşiăFunc ionareăalăPrim rieiăComuneiă
Archiş. 
      Nefiindădiscu iiăşiăproblemeăseăsupune la vot primul punct de pe Ordinea de zi: Proiect de 
hot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrganizareăşiăFunc ionareăalăPrim rieiăComuneiă
Archiş,ăto iăceiă10ăconsilieriăprezen iăsuntă,,pentru”,ăăfiindăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă
60/27.11.2015. 
      În continuare,d-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăComuneiăArchiş,ăprezint ăalădoileaăpunctădeăpeăOrdineaă
deăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrdineăInterioar ăalăAparatuluiădeă
specialitateăalăPrimaruluiăComuneiăArchiş. 
     Nemaifiindăalteădiscu iiăseăsupuneălaăvotăalădoileaăpunctădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăăăăă
hot râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiădeăOrdineăInterioar ăalăAparatuluiădeăspecialitateăală 
PrimaruluiăComuneiăArchiş,ăto iăceiă10ăconsilieriăprezen iăsuntă,,pentru”,ăăfiindăadoptat ăHot râreaă
Consiliului Local nr. 61/27.11.2015. 
     Seătreceălaăpunctulă3ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindărectificareaăbugetuluiădeă
venituriăşiăcheltuieliăalăConsiliuluiăLocalăalăComuneiăArchiş. 



     Seăd ăcuvântul d-neiăcontabilăF rcu aăRodica,ăcareăparticip ălaăşedin aăConsiliuluiăLocalăală
ComuneiăArchiş,ăpentruăaăprezentaăpunctulă3ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindă
rectificareaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăConsiliuluiăLocalăalăComuneiăArchiş.ăD-na contabil 
precizeaz ăc ălaăCapitolul-Func ionareăbugetulăeste2.890.500ălei,ăiarălaăDezvoltareă955.000ă
lei.Acesta a fost majorat cu 90.000 lei prin adresa Finantelor Arad nr.13.891/28.10.2015 , prespectiv 
suma de 61.000 lei prin adresa nr.14432/04.11.2015 ,  pentru  DC 13 Groseni  s-au alocat 150.000lei 
de la Consiliul Judetean . 
      D-l primar precizeaza ca aceste sume sunt pentru hotarari judecatoresti la profesori, pentru unele 
drepturi la asistentii personali , iar pentru DC 13 se va astfaltaădeălaă“Limona”ăinăsusăinălocalitateaă
Groseni . 
      D-lăconsilierăB trînăNicolaeăîntreab ădeăceănuăs-aăprimitălaămaterialulădeăşedin -bugetul, de ce 
din data de 28.10.2015 sau din 17.11.2015 când au fost primite sumele de bani nu au fost aduse la 
cunoştin aăconsilierilor. 
      D-naăcontabilăF rcu aăRodicaăexplic ăc ăabiaămiercuriă(25.11.2015)ăaăfostădus ăsitua iaăspreă
avizare.De ce nu a fost distribuit materialulădeăc treăsecretarulăcomuneiă,ăadreseleăcuăsumeleădeăbaniă
primite au fost inregistrate la secretar trebuia sa comunice aceste adrese, d-na contabil pune in 
sedinta la dispozitia consilierilor un dosar cu bugetul . 
     D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăComuneiăArchiş,ăprecizeaz ăcaăaăsolicitatădeămaiămultădeă10ăzileă
referat de moficare a bugetului si nu aprimit nimic  de la d-na contabil. 
     D-lăconsilierăB trînăNicolaeăspecific ăc ănuădoreşteăs ăfieătrasălaăr spundere,deoareceăăădac ăseă
întâmpl ăcevaăConsiliulăLocalăr spunde. 
     D-lăconsilierăPuleacăSimionăspuneăc ădeă3ăaniă,,proceduraăesteădeăvin ”,ăniciodat ănuăseăcomunic ă
situa iaădinătimpăşiădeălaăînceputulăanuluiăseăîntâmpl ălaăfelăcuăbugetul. 
     D-lăconsilierăDenu ăFlorinăpropuneăs ăseăspecificeăsumeleăpeăcareăle-a prezentat d-naăăăăăcontabilăşiă
s ăseăsupun ălaăvotăpunctulă3ădeăpeăOrdineaădeăzi. 
     În continuare,d-lăconsilierăB trînăNicolae,ăpreşedinteleădeăşedin ăsupuneălaăvotăalătreileaăpunct de 
peăOrdineaădeăzi:ăăProiectădeăhot râreăprivindărectificareaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăală
ConsiliuluiăLocalăalăComuneiăArchiş:ă6 consilieriăsuntă,,pentru”,ăd-niiăconsilieriăH rd uț Pavel , 
Puleac Simion , Batrin Nicolae si Alb Danut ,,se ab in”,ăăfiindăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocală
nr.62/27.11.2015. 
     Seătrece,ăapoi,ălaăpunctulă4ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăaprobareaăvolumuluiă
deămas ălemnoas ăceăurmeaz ăaăfiărecoltatăînăanulă2016ădinăp dureaăşiăp şuneaăîmp durit ă
proprietateaăComuneiăArchişăşiăaflat ăînăadministrareaăR.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaăR.A.ăBeliu”. 
     D-lăValeaăNicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş,ăprezint ăAdresaăR.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaă
R.A.ăBeliu”cuăprivireălaăvolumulădeămas ălemnoas ăceăurmeaz ăaăfiărecoltatăînăanulă2016ăşiă
precizeaz ăc ăacestaăesteădeă5200ăm3 -mas ălemnoas ădinăfondulăforestierăproprietateăpublic ăaă
ComuneiăArchişăşiădeă960ăm3 -mas ălemnoas ădinăp şuneaăîmp durit ăproprietateăprivat ăaăComuneiă
Archiş,ăconformăamenajamentului silvic. 
     D-lăconsilierăDenu ăFlorinăîntreab ăcâtădinăvolumulădeămas ălemnoas ăesteăacoperităcuăA.P.V.-uri. 
     D-lăValeaăNicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş,ăprecizeaz ăc ăs-aăconsultatăcuăŞefulădeăOcolăşiă
acesta pune A.P.V.-urileălaădispozi ie,iarăr riturile nu sunt cuprinse deoarece nu s-auăf cutăînc ă 
marc ri.ăS-aăstabilităs ăseăfac ăînăRegieăproprie,ăpentruăpopula ie,ăiarăbuşteanulăs ăfieăpentruă
licita ie.Darăacesteaăsuntădoarăpropuneriăşiăconsilieriiăvorăhot râ. 
    D-l Anta Florin, secretarul ComuneiăArchiş,ăprecizeaz  ca aceste partizi vor fi trecute in hotarare 
un un articol separat . 



    Dup ăalteădiscu iiăseăfacăurm toareleăpropuneriădeăc treăd-niiăconsilieri:ăC b nuț ăUsumal-Partida 

197-înăRegieăproprie,ăDosăH șmaș-pentru licitație, Dealu Perilor-Regieăproprie,ăG l l u-pentru 

licitație, Dealu Moțului-Regie proprie- Partida 177-Regieăproprie,ăCaban ăBîrzești-pentru licitație, 

Fața Mare-pentru licitație. 
     Seăsupune,ăapoi,ălaăvotăpunctulă4ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindăaprobarea 
volumuluiădeămas ălemnoas ăceăurmeaz ăaăfiărecoltatăînăanulă2016ădinăp dureaăşiăp şuneaăîmp durit ă
proprietateaăComuneiăArchişăşiăaflat ăînăadministrareaăR.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaăR.A.ăBeliu”,ă7ă
consilieriăsuntă,,pentru”,ăd-lăconsilierăH rd uț Pavelăseă,,ab ine”,iarăd-niiăconsilieriăAlbăD nuț și 
B trînăNicolaeăăsuntăînăconflictădeăinterese,ăfiindăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocală
nr.63/27.11.2015. 
    Înăceleădinăurm ăseătreceălaăpunctulă5ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăDiverse. 
    D-l Valea Nicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş,ăprezint ăoăadres ăaăInspectoratuluiăŞcolarăJude eană
Aradăprinăcareăseăsolicit ăConsiliuluiăLocalăpropunereaăprivindăorganizareaărețelei școlare a 

unit țilorădeăînv ț mântăpreuniversitarădeăstatădinărazaădeăcompetenț ăînăvedereaăemiterii avizului 

conform,ăcareăvaăstaălaăbazaăfundament riiăproiectuluiăplanuluiădeășcolarizare pentruăanulăşcolară
2016-2017.  
    D-lăValeaăNicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş,ăprecizeaz ăc ădatorit ănum ruluiăinsuficientădeă
copii(doar 3 copii),postul de la Gr dini aăPNăBîrzeştiăseădesfiin eaz . 
    D-niiăconsilieriăiauăcunoştin ădeăceleăprezentateăşiăfacăpropunerea,ăreferitorălaăplanulădeă
şcolarizareăpentruăanulăşcolară2016-2017,urmândăs ăseăfac ăoăadres ăc treăInspectoratulăŞcolară
Jude eanăArad,ăînăacestăsens. 
    D-l primar Valea Nicolae prezinta un raport al Compartimentului de resort al Primariei de 
aprobare a unui proiect de construire santuri in localitatea Groseni . 
    D-l secretar Anta Florin precizeaza ca in situatia in care consiliul aproba acest lucru va intocmi un 
referat de nelegalitate , trebuie intai aprobat indicatorii economici ai proiectului, trebuie intocmit un 
proiect Tehnic , nu se stie nimic , nu se poate aproba asa ceva . 
    D-l Horhat Ioan inspector Primaria Archis precizeaza ca valoarea proiectului este in jur de 
400.000 lei , pentru o distanta de aproximativ 2000 ml. 
    D-l Puleac Simion precizeaza ca asa ceva nu se poate cine este firma care lucreaza la santuri in 
localitatea Groseni si noi consilierii locali nu stim nimic despre acest proiect . 
    D-l ValeaăNicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş intreaba de ce este el impotriva cand se doreste sa se 
realizeze ceva in comuna , in proiectul initial de modernizare a DC 13 in localitatea Groseni era 
prevazut construirea de rigole , dar nu s-a putut respecta in tocmai proiectul . 
    D-l consilier Puleac Simion precizeaza ca el nu este impotriva dar sa se faca cu respectarea legii. 
    D-l presedinte de sedinta precizeaza , daca colegii lui aproba hotararea nu o va semna . 
    D-l consilier Calin Viorica precizeaza ca este bine atunci sa se piarda acesti bani . 
    D-l secretar precizeaza ca intai trebuiau intocmite documentele Proiectului si ulterior supuse spre 
aprobare . 
    D-l primar Valea Nicolae îi reproseaza d-lui secretar faptul ca se opune in vederea adoptarii unei 
hotarari precizand ca vor discuta unele lucruri dupa sedinta . 
    D-l Anta Florin precizeaza ca ce este de discutat sa se discute in Consiliu , dar nu este vina lui ca 
nu a fost intocmit un proiect , un studiu , pe un simplu referat sa alocam o suma de bani mare fara 
nici o acoperire . 
    In urma discutiilor consilierii solicita d-lui primar intocmirea documentatiei necesare in vederea 
aprobarii acestei Investitii . 



    D-lăValeaăNicolae,ăprimarulăComuneiăArchiş,ăleăprezint ăconsilierilorăfaptulăc ătrebuieăcasat ă
Autospeciala PSI , a fost primita de la Consiliul local Chisineu -Cris fara documente , este 
nefunctionala  şiăînăacestăscop,ătrebuieăstabilit ăoăcomisie. 
    D-lăconsilierăH rd u ăPavelăpropuneăs ăseăcumpereăoăalt ămaşin ădeoareceăesteăutil ăComunei. 
    În continuare, d-lăconsilierăH rd u ăPavelăsolicit ăd-luiăAntaăFlorin,ăsecretarulăComuneiăArchiş,ă
tabeleleăcuăavizeleăprimiteădeălaăR.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaăR.A.ăBeliu,ă,,conformăcuăoriginalul”,ă
deoareceăştieăc ,ăcelăpu inăunănum rădeăaviz,ănuăesteătrecut în tabele.  
    D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăComuneiăArchiş,ăîiăexplic ăc ătrebuieăs ăseăadresezeăConsiliuluiădeă
Administra ieăsauăŞefuluiăR.P.L.ă,,ăOcolăSilvicăDumbravaăR.A.ăBeliu,ăînăacestăsens. 
    D-lăconsilierăH rd u ăPavelăpropuneăs ăfieăadunate crengileăr maseădeălaăcur atulăşan urilor,ăiară 
d-lăconsilierăB trînăNicolaeăîntreab ădac ănuăs-arăputeaăpuneăpaveleăşiăînăfa aăŞcoliiădinăNermiş,ă
deoareceăaămaiăr masăjum tateădeăpaletădeăpavele. 
    Nemaifiindăalteăproblemeăşiădiscu ii,ăd-lăPreşedinteădeăşedin ădeclar ăîncheiateălucr rileăşedin eiă
ordinare din data de 27.11.2015. 
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