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       Încheiat astăzi 08.11.2019, ora 900, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Archiș, cu 
ocazia ţinerii Ședinţei Extraordinare de Consiliu Local convocată prin Dispoziţia nr.130/04.11.2019 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 Răzban Pavel fiind absent.De 
asemenea, la şedinţa de consiliu participă şi d-l Alb Traian, cetăţean al localităţii Groşeni . 
     D-l Denuţ Andrei, preşedintele de şedinţă, prezintă Ordinea de zi                     :                     

1. Proiect de hotărâre privind  exprimarea intenţiei Comunei Archiş privind intrarea în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad . 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în 
anul 2020  din fondul forestier proprietatea  publică a comunei Archiş aflate în administrarea 
Regiei Publice Locale ,,Ocol Silvic Dumbrava R.A.”. 

3. Diverse . 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Denuţ Andrei  supune la vot Ordinea de zi  prezentată , cei 9 consilieri 
locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.87/ 08.11.2019.  
    .Se prezintă primul punct de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind exprimarea intenţiei 
Comunei Archiş privind intrarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul 
Public Local Arad, d-l secretar general Anta Gheorghe -Florin precizând că a participat împreună cu  
d-l primar interimar Horhat Pavel – Nelu la o şedinţă la Arad cu reprezentanţii ADITPA, unde  li s-a 
adus la cunoştinţă , printre altele,că în considerarea faptului că Comuna Archiş este străbătută de linia 
de autobuz 0402 Bîrzeşti – Ineu, care oferă mobilitate locuitorilor din comună  spre și dinspre Ineu ţi 
pentru păstrarea acestei linii de autobuz se impune aderarea Comunei Archiş în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad. 
    D-l consilier Pantea Nicolae precizează că trebuie să se ţină seama , în primul rând, de copiii care 
circulă la şcoală la Ineu . 
    D-l consilier Pavel Gheorghe – Leontin susţine că nu pot fi lăsaţi locuitorii comunei fără transport. 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Denuţ Andrei, supune la vot primul punct de pe Ordinea de zi:Proiect de 
hotărâre privind  exprimarea intenţiei Comunei Archiş privind intrarea în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad, cei 9 consilieri locali prezenţi sunt 
,,pentru”, este adoptată HCL nr.88/ 08.11.2019. 
        Se trece la punctul doi de pe Ordinea de zi :Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de 
masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2020  din fondul forestier proprietatea  publică a 
comunei Archiş aflate în administrarea Regiei Publice Locale ,,Ocol Silvic Dumbrava R.A.” 
    D- l secretar general Anta Gheorghe – Florin precizează ca in urma unei discutii cu d-l Director al 
R.P.L.O.S.Dumbrava R.A.ing.sef Oance Călin a prevăzut la art.3 şi partizile care vor fi valorificate 
prin vânzarea la licitaţie pe picior, respectiv partizile 756 Zapodini, 763 Cruciţa şi 766 La Pâraie şi în 
regie proprie - Partizile 769 şi 777 Husumal şi 784 Hăşmaş Pepinieră, iar la art.2 a fost estimat 
necesarul de lemn de foc pentru consum propriu pentru anul 2020, deoarece politia a solicitat , la un 
moment dat, hotărârile cu necesarul de lemn de foc pentru consum propriu pentru anii trecuţi şi  
primăria nu avea decat HCL privind acordarea a 5 mc  lemn de foc pentru unităţile de cult de pe raza 
comunei Archiş. 
      De asemenea, d-l secretar   a solicitat d-lor consilieri propuneri privind necesarul de foc pentru 
consum propriu .. 
      D- l consilier Denut Andrei susţine ca este o diferenţă  între a incalzi Scoala şi Primărie , deoarece 
la şcoală sunt două nivele şi anul viitor se va da  în funcţiune şi grădiniţa , deci ar trebui să se aloce o 
cantitate mai mare de lemn de foc pentru şcoală . 
      



 

 

    D- l consilier Alb Dănut spune că la culte se dau 65 mc lemn de foc, în condiţiile în care unele 
biserici au pădure şi ar trebui să se asigure şi la şcoală lemn suficient.  
    D-nii consilier propun ca la şcoală să se estimeze o cantitate de 110 mc, iar la primărie 60 mc. 
    Se supune la vot punctul doi de pe Ordinea de zi :Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului 
de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2020  din fondul forestier proprietatea  publică a 
comunei Archiş aflate în administrarea Regiei Publice Locale ,,Ocol Silvic Dumbrava R.A.”, 
7 consilieri locali sunt ,,pentru”, d-nii consilieri Alb Dănuţ şi Bătrin Nicolae ,,se află  în conflict de 
interese”, este adoptată HCL nr.89/ 08.11.2019. 
     La punctul Diverse , d-l consilier Faur Pavel propune să se construiască o magazie pentru lemne, 
deoarece acestea sunt afară în curte sau măcar să fie acoperite. 
    D-l Horhat Pavel – Nelu, primarul interimar al comunei, precizează că există două prelate, care ar 
putea fi folosite în acest scop. 
     D-l consilier Pantea Nicolae afirmă că aceste prelate sunt uzate şi consideră că ar trebui construită o 
magazie în spate , aceasta având rolul şi de a închide acea porţiune pentru a preveni furtul materialelor 
depozitate în curtea şcolii . 
    D-l inspector Puleac Dan – Radu prezintă, în continuare, situaţia contractelor de închiriere a spaţiilor 
deţinute de u.a.t. Archiş, contracte încheiate între Primăria comunei Archiş şi persoane fizice sau 
juridice. 
    D-l consilier Denuţ Andrei aduce încă o dată în discuţie problema reprezentantului Comunei Archiş 
în C.A. al R.P.L.O.S.Dumbrava şi propune să se găsească soluţia pentru remedierea acestei probleme. 
     D-l consilier Jurj Ionel propune să se facă şi o reorganizare a Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local, având în vedere  că la Comisia Invăţământ  mai sunt doar doi  membri şi în cazul în 
care o persoană nu poate participa la o şedinţă , nu se va mai putea desfăşura şedinţa comisiei 
respective. 
     Nemaifiind alte probleme şi discuții, d-l preşedinte de şedinţă declară încheiate lucrările Şedinţei 
Extraordinare  din data de 08.11.2019.   
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