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        Încheiatăast ziă30.10.2015, ora 900,ăînăsalaădeăşedinţ ăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiă
Archişăcuăocaziaăţineriiă edinţeiăOrdinareădeăConsiliuăLocală,ăconvocat ăprinăDispoziţiaă
primarului cu nr. 73 / 23.10.2015 a d-luiăprimarăValeaăNicolae.ăLaăşedinţ ăparticip ăto iăceiă11 
consilieri.  
        Pre edinteleădeă edin ăd-lăB trînăNicolaeăprezint ăOrdineaădeăzi:                             

1. Proiectădeăhot râreăprivindădesemnareaăd-luiăDenu ăFlorinădinăparteaăConsiliuluiăLocală
alăcomuneiăArchiş,ăcaămembruăînăConsiliulădeăAdministra ieăală coliiăGimnaziale 
Gro eni. 

2. Proiectădeăhot râreăprivind aprobareaăimpoziteloră iătaxelor locale pe anul 2016. 
3. Proiectădeăhot râreăprivind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare a comunei Archiş”,ăînă

perioada 2015-2020. 
4. Diverse.  

        Se supune la vot ordinea de zi prezentat ,  10 consilieri suntă,,pentru”ă iăunulăseăab ine,ă
fiindăăadoptat ăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.53/30.10.2015. 
 D-l consilier B trînăNicolae,ăPre edinteleădeă edin ,ăiaăcuvântulăpentruăaăprezentaă
con inutulăăprocesului–verbal,ăîncheiatăînă edin aăordinar ădinădataădeă30.09.2015ă iăareă
urm toareaăobiec ie:,,Deăceălaăînceputulăanuluiăcândăs-a aprobat bugetul, acesta era de 
3.408.000lei, iar acum la rectificare este de 2.507.000lei.Undeăesteădiferen aădeă901.000lei? 
Dejaăesteăaătreiaă edin ădeăconsiliu când d-naăF rcu aăRodica,ăcontabilaăPrim rieiăArchi , nu 
esteăprezent !” 
       În continuare d-lăpreşedinteădeăşedinţ ăsupuneăspreăaprobareăprocesul-verbalădeăşedinţ ă
din data de 30.09.2015 , 9 consilieriăprezenţiăsunt"pentru",ă2ăseăab in,ăfiindăadoptat ăHot râreaă
nr.54/30.10.2015 . 
 D-lăprimarăValeaăNicolaeăprezint ăprimulăpunctădeăpeăordineaădeăzi: Proiectădeăhot râre 
privind desemnarea d-luiăDenu ăFlorin din partea Consiliului Local alăcomuneiăArchiş,ăcaă
membruăînăConsiliulădeăAdministra ieăală coliiăGimnazialeăGro eni. 
       D-lăconsilierăAlbăD nu ăridic ăproblemaădeăceăînăproiectulădeăhot râreăaăfostătrecutăd-l 
Denu ăFlorin,ăconsider ăc ăpropunereaătrebuieăs ăvin ădinăparteaăConsiliuluiăLocal. 
       D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăcomuneiăArchi , specific ăc ă d-lăprimar,ăînăcalitateădeăini iatoră
al proiectului, l-a propus pe d-lăDenu ăFlorin,ăiarăceilal iăconsilieriăpotăfaceă iăalteăpropuneri. 
       D-l consilier Puleac Simion îl propune ca membruăînăConsiliulădeăAdministra ieăală coliiă
GimnazialeăGro eni pe d-l consilier B trînăNicolae. 
       Se supun la vot propunerileăf cute: 6 consilieri sunt ,,pentru”d-l consilier Denu ăFlorin, 
iar 5 consilieri sunt ,,pentru”d-l consilier B trînăNicolae. Astfel este ales, ca membru în 
Consiliul de Administra ieăală coliiăGimnazialeăGro eni, d-l consilier Denu ăFlorin, fiind 
adoptat ăHot râreaănr.55/30.10.2015. 
 D-lăprimarăValeaăNicolaeăprezint ăalădoileaăpunctădeăpeăordineaădeăzi: Proiectădeăhot râreă
privind aprobareaăimpoziteloră iătaxelorălocaleăpeăanulă2016. 
       D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăcomuneiăArchi , precizeaz ăc ăînăvecheaăhot râreăprivindă
impozitele si taxele locale s-auăp stratătoateăprevederileăcareăsuntăînăconcordan  cu 
prevederile noului Cod fiscal,ăiarăinăcelelalteăsitua ii unde a fost cazul valorile de impozitare  
s-au luat ad litteramădinănouaălegisla ie, urmând a se stabili de catre Consiliul Local limitele 
acolo unde legea o impune. 



 D-lăprimarăValeaăNicolaeăsus ineăc ăarătrebuiăs  existe un echilibruăîntreăimpoziteleă iă
taxeleălocaleă iăpropuneăs ăseămearg ălaănivelulăanuluiătrecut. 
         D-lăconsilierăAlbăD nu ăpropuneăs ăseăreduc ătaxeleă iăimpoziteleălaăvalorile minime 
undeăConsiliulăLocalăareăcompeten aădeăaăstabiliăacesteaă iăunde prevederile noului Cod fiscal 
stabile teăoăvaloareăminim ă iăoăvaloareămaxim . 
        Înăurmaăaltorădiscu iiă iăpropuneriăse supune la vot punctul 2 de pe Ordinea de zi : Proiect 
deăhot râreăprivindăaprobareaăimpoziteloră iătaxelorălocaleăpeăanulă2016, to iăceiă11ăconsilieriă
sunt ,,pentru”,ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.56/30.10.2015. 
  În continuare este prezentat punctulă3ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindă
aprobareaă,,StrategieiădeădezvoltareăaăcomuneiăArchiş”,ăînăperioadaă2015-2020. 
        D-lăconsilierăDenu ăFlorinăîntreab ădeăceănuăs-aăpusălaădispozi iaăconsilieriloră„Strategiaă
deădezvoltareăaăcomuneiăArchiş”. 
        D-lăAntaăFlorin,ăsecretarulăcomuneiăArchi ,ăprecizeaz ăc ,ădinăcauza,ămaterialului mare 
nuăaăfostăpusălaădispozi iaăconsilierilor,ăacestaăputândăfiăstudiatădeăoriceăpersoan ăinteresat ă,ă
chiară iădeăconsilieri,ăînainteădeă edin ,ălaădânsul,ăaceast ăstrategieăesteăpus ălaădispozi iaă
consilierilor .  
        D-l primar Valea Nicolae precizeaz ăc ăînăstrategieăsuntăcuprinseăproiecteleădeăinvesti iiă
realizateă iăproiecteleădeăinvesti iiăcareăseădorescăaăfiăimplementateăpeăviitor. 
        D-lăviceprimarăPanteaăNicolaeăprecizeaz ăc ăeraăbineădac ăseărealizaăoăsintez ădespreă
strategieăpentruăaăfiăpus ălaădispozi iaăconsilierilor. 
        D-lăconsilierăH rd u ăPavelăpropuneăs ăseăfac ăunăproiectăpentruăob inereaădeăfonduriă
pentruăachizi ionareaăunuiătractorăpentruădesz pezireă.  
        În continuare, se supune la vot punctulă3ădeăpeăOrdineaădeăzi:ăProiectădeăhot râreăprivindă
aprobareaă,,StrategieiădeădezvoltareăaăcomuneiăArchiş”,ăînăperioadaă2015-2020, 9 consilieri 
sunt ,,pentru”,ă2ăseă,,ab in”,ăfiindăadoptat ăHot râreaănr.57/30.10.2015. 
 Se trece la punctul 4 de pe Ordinea de zi: Diverse.  
       D-l consilier Puleac Simion spuneăc ălaăZoraăs-aăf cută an ulăpreaăaproapeădeădrumă iănuă
seăpoateăie iăcuăma inaădeăpeădrumăc ăseăpoateărupeă an ul. 
 D-lăconsilierăH rd u ăPavelăprecizeaz ăc ă iălaăArchi ,ălaăMicul i ,ătrebuiaăpus ăoă eav ă
pentru a se face scurgerea în vale a apei pluviale de pe marginea drumului. 
       D-l consilier B trînăNicolae întreab ăde ce nu au fost montate toate becurile pentru 
iluminat. 
 D-lăprimarăValeaăNicolaeăsus ineăc ăfirmaăaăadusă90ădeăbecuriădeăcapacitateămare,ăiar de 
luni seăvaăacoperiă iărestulăcomunei. 
 Nemaifiindăalteăproblemeă iădiscu iiăd-lăPreşedinteădeăşedinţ ădeclar ăîncheiateălucr rileă
şedinţeiăordinareădinădataădeă30.10.2015 . 
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