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       Încheiat astăzi 23.08.2019, ora 900, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Archiș, cu 
ocazia ţinerii Ședinţei Extraordinare de Consiliu Local convocată prin Dispoziţia nr.115 /19.08.2019 a 
primarului interimar d-l Horhat Pavel - Nelu. La şedinţă participă 9 consilieri locali din 10 consilieri în 
funcţie, totalul consilierilor Consiliului local Archiş fiind de 11, d-l Pavel Gheorghe – Leontin este 
absent. 
      La începutul ședinței de consiliu, urmare a adresei cu nr.1407/23.08.2019 primită de la R.P.L. Ocol 
Silvic Dumbrava R..A. se  propune suplimentarea Ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. , Podul Lupoii  
cu volum total  435 mc, preţ 46,77 lei/ mc, valoare 20.344 lei . 
      D-nii  consilieri locali prezenţi sunt de acord cu suplimentarea Ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre sus-menţionat. 
     D-l Faur Pavel, preşedintele de şedinţă, prezintă Ordinea de zi suplimentată în următoarea ordine :                    

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al 
comunei Archiş pe anul 2019 .               

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. , Podul 
Lupoii  cuvolum total  435 mc, preţ 46,77 lei/ mc, valoare 20.344 lei. 

3. Diverse . 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel  supune la vot Ordinea de zi suplimentată prezentată , cei 9 
consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.60/ 23.08.2019.  
     În continuare, este prezentat Procesul-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 07.08.2019, 
proces-verbal care a fost pus la dispoziția consilierilor locali împreună cu invitaţia şi proiectele de 
hotărâre supuse spre dezbatere pe Ordinea de zi . 
     D-l consilier Pantea Nicolae are de făcut o singură menţiune şi anume, la întrebarea d-lui consilier 
Bun – Faur Ioan al cui este terenul şcolii din localitatea Bârzeşti, răspunsul d-lui Pantea Nicolae a fost 
că, din câte ştie, potrivit legii ,,terenul de sub clădire urmează clădirea”. 
     Se  supune, apoi, la vot Procesul-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 07.08.2019 , cei 9 
consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.61/23. 08.2019. 
     Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Archiş pe anul 2019 . 
     D-na Bene Mioara , inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate, prezintă acest proiect de 
hotărâre specificând că propune spre aprobare la partea de venituri la cap.43.02.34  ,,Sume alocate din 
bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional 
de cadastru şi carte funciară (finanţarea II) ”  suma de 38.000 lei, iar la partea de cheltuieli la 
cap.51.02.01.03.20.30.30 ,,Administraţie (Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii)  38.000 lei . 
    D-l consilier Bătrîn Nicolae întreabă dacă în localitatea Archiş a fost finalizată înregistrarea 
sistematică . 
    D-l consilier Pantea Nicolae precizează că, din  câte ştie , mai există două sectoare nefinalizate . 
    D-na contabil Bene Mioara mai precizează că, urmează, în şedinţa următoare de consiliu să supună 
spre aprobarea Consiliului local Proiectul de hotărâre privind situaţiile financiare , deoarece deşi a fost 
aprobat contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local  al comunei Archiş 
la 31.12.2018, dintr-o omisiune nu au fost incluse spre aprobare situaţiile financiare încheiate la 
31.12.2018. 
    
 
 



 
 
   D-l Faur Pavel, preşedintele de şedinţă supune la vot primul punct de pe Ordinea de zi:Proiect de  
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Archiş pe 
anul 2019, cei 9 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.62/23. 08.2019. 
     În continuare, se trece la punctul doi de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Devizului cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. , Podul Lupoii  cu volum total  435 mc, preţ 46,77 lei/ 
mc, valoare 20.344 lei. 
      D-l consilier Alb Dănuţ  precizează că este vorba despre executarea unor lucrări de exploatare a  
parchetului de la Podul Lupoii - Partida741/Sr. cu un volum de 435 mc, fiind vorba de produse 
secundare, rărituri,  partida aflându-se în cantonul pădurarului Bociort Aron. 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel  supune la vot punctul doi de pe Ordinea de zi:Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Devizului cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. , Podul Lupoii  cu volum 
total  435 mc, preţ 46,77 lei/ mc, valoare 20.344 lei, 7 consilieri locali sunt ,,pentru”, d-nii consilieri 
Alb Dănuţ şi Bătrîn Nicolae se află în ,,conflict de interese”,este adoptată HCL nr.63/23. 08.2019 . 
        În continuare, la punctul Diverse, este prezentată şi pusă la dispoziţia  d-lor consilieri prezenţi 
Adresa nr.1422/05.08.2019 a Camerei de Conturi Arad , respectiv Decizia nr.40 din data de 
05.08.2019 , emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Arad , pentru înlăturarea 
deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar nr.1291/15.07.2019 
81257712.07.2019) , raport care a fost prezentat d-lor consilieri în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2019 . 
      D-l consilier Bătrîn Nicolae atrage atenţia asupra faptului că d-l  Horhat Pavel Nelu  are calitatea 
de viceprimar cu atribuţii de primar al comunei Archiş şi nu trebuie să exercite meseria de tractorist. 
      D-l consilier Denuţ Andrei  precizează că  persoana care  conduce tractorul trebuie să fie mai 
responsabilă şi să acorde o atenţie mult mai mare conducerii acestuia, deoarece au fost atinse toate 
capurile de pod şi tractorul se distruge,. 
      D-nii consilieri Pantea Nicolae şi Faur Pavel susţin că  tractorul ar trebui să fie condus, doar , de  
d-l Popovici Fănică, deoarece el este angajat ca tractorist al Primăriei comunei Archiş . 
      D-l Horhat Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Urbanism şi Mediu , prezintă adresa 
Consiliului Judeţean nr.16.642&12.08.2019, înregistrată la Primăria comunei Archiş cu 
nr.1430/14.08.2019, adresă care face referire la aşezările informale , aşa cum sunt definite în Legea 
nr.151/24.07.2019 . 
       D-l Horhat Ioan precizează că pe teritoriul u.a.t. Archiş există astfel de aşezări la periferia 
localităţii Groşeni şi chiar ar trebui rezolvată problema existentă acolo. 
       D-l consilier Faur Pavel sugerează că unele persoane care locuiesc în acea zonă şi-au construit 
locuinţele aproape până în drum. 
       D-l consilier Pantea Nicolae propune să se facă toate demersurile necesare să se găsească forma 
legală pentru identificarea regimului juridic al terenurilor respective şi să se stabilească  limitele 
acestora , luându-se în considerare chiar un schimb de teren cu urbarialiştii pentru  extinderea acelei 
zone datorită creşterii populaţiei respective. 
     Nemaifiind alte probleme şi discuții, d-l preşedinte de şedinţă declară încheiate lucrările Şedinţei 
Extraordinare  din data de 23.08.2019.   
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