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JUDETUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
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HOTĂRÂREA  nr.64 
Din 23.09.2019 

Privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local Archiş 
 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă  ordinară de lucru în data de 23.09.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  10 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
        AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Prevederile art.135 alin.(7) și alin.(8) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ  ; 
      Discuţiile şi dezbaterile asupra ordinii de zi anunţată  , 
      Votul „ pentru ” a 10 consilieri . 
 
          În temeiul art.139 alin. (1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ   , 
 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.  Se aprobă Ordinea de zi suplimentată la propunerea celui care în condiţiile art.133 alin.(1) 
din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea Consiliului Local Archiş, astfel : 

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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Archiş;  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali ai 
Consiliului Local al comunei Archiş .  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă privind 
implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) la nivelul 
Primăriei comunei Archiş . 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii în vederea întocmirii unui raport 
de evaluare privind terenul înscris în CF 301048 Archiş situat în localitatea Groşeni în vederea 
închirierii şi a unui raport privind stabilirea preţului minim de vânzare a unor bunuri din 
domeniul privat al comunei, respectiv un buldozer şi autospeciala de pompieri. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţului  de referinţă, respectiv preţul unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei 
Archiş, în anul de producţie 2020 . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului cu lucrări exploatare a partizii 754 / lg., 
Husumal, cu  volum total 56 mc, preţ 64,91 lei/mc, valoare 3635 lei . 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea diminuării preţului de pornire la licitaţia organizată de 
O.S.Dumbrava R.A., pentru  masa lemnoasă fasonată din Lot 70 din partida 732/lg, specia Fag  
peste 28 cm, cu volum net 19,89 mc, volum coajă 1,904  mc, volum brut 20,93 mc de la preţul 
de 350 lei/mc (volum net ) la preţul de 320 lei/mc ( volum net )  . 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei loturilor – Lot 72 şi 73 , preţul de pornire şi tipul 
licitaţiei la licitaţia de vânzare a masei lemnoase, organizată de O.S. Dumbrava R.A. pentru 
masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea u.a.t. Archiş .  

   



 
10. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Archiş 

nr.51/29.07.2019 privind stabilirea taxei speciale pentru mc/apă menajeră al Serviciului propriu 
de alimentare cu apă Groşeni. 

11. Diverse . 

      Art.2.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad , 
- Primarului comunei Archiş, 
- Se afişează la panoul publicitar , 
- Se anexează la dosarul special de şedinţă . 
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