
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIȘ 
CONSILIUL LOCAL   
                                     
                                                               PROCES VERBAL 
 
       Încheiat astăzi 31.10.2019, ora 900, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Archiș, cu 
ocazia ţinerii Ședinţei Ordinare de Consiliu Local convocată prin Dispoziţia nr.126/25.10.2019 a 
primarului interimar d-l Horhat Pavel - Nelu. La şedinţă participă 8 consilieri locali din 10 consilieri în 
funcţie, totalul consilierilor Consiliului local Archiş fiind de 11 , d-nii Pavel Gheorghe – Leontin  şi 
Răzban Pavel fiind absenţi. 
       La începutul ședinței d-l secretar Anta Gheorghe - Florin anunță necesitatea alegerii unui nou 
Președinte de ședință şi se solicită consilierilor propuneri, în acest sens. 
      D- l consilier Crîjmar Den – Cristian  îl propune pe d-l  Denuţ Andrei .    
      Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea făcută, cei 8 consilieri locali prezenţi sunt 
,,pentru”, este adoptată HCL nr.75/31.10.2019, este ales Președinte de ședință d-l consilier Denuţ 
Andrei. 
     D-l Denuţ Andrei, preşedintele de şedinţă, prezintă Ordinea de zi                     :                     

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 situaţiilor financiare pe anul 2018 . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii şi a listei de investiţii  pe anii 

2017 şi 2018 pe clasificaţie funcţională . 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de personal al 

Aparatului de Specialitate al primarului comunei Archiş pentru anul 2019 . 
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip 

V1 la nivelul comunei Archiş . 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului Local al comunei Archiş a 

reprezentantantului în Consiliul de Administraţie şi  în Comisia pentru asigurarea calităţii în 
şcoală (CEAC) ale Şcolii Gimnaziale Groşeni . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă informatică 
pentru implementare modul Monitorul Oficial Local conform OUG nr.57/2019 şi servicii de 
asistenţă informatică pentru găzduire, administrare şi întreţinere portal web.archis-arad.ro .   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale  
restante datorate bugetului local al Consiliului Local al comunei Archiş de către d-l Moraru 
Corneliu Mircea .  

10. Diverse . 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Denuţ Andrei  supune la vot Ordinea de zi  prezentată , cei 8 consilieri 
locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.76 31.10.2019.  
       Se  prezintă la vot Procesul-verbal încheiat în ședința  ordinară din data de 23.09.2019, 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 Denuţ Andrei are de făcut o menţiune la procesul-verbal şi anume, faptul că la 
punctul zece al Ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 23.09.2019, a precizat că nu d-l viceprimar 
Horhat Pavel – Nelu şi-a luat angajamentul pentru rezolvarea problemei Serviciului de alimentare cu 
apă din localitatea Groşeni ci d-l Bociort Vasile, iar referitor la referatul d-nei Bene Mioara , acesta a 
fost întocmit făcându-se  calcule la preţul apei de 0,80 lei şi nu la preţul de 1,20 lei/mc, şi  în privinţa 
faptului că a afirmat că se bazează pe calculele d-lui Pantea Nicolae acest lucru nu mai este  
concludent , deoarece la ora actuală la Serviciul de apă există o persoană şi nu două  persoane . 
      De asemenea, d-l consilier Pantea Nicolae are de făcut o obiecţie la formularea făcută  în  
 
 



 
 
procesul verbal din luna septembrie  referitor la obiectivul de investiţii,,Amenajare centru civic în  
localitatea Archiş, trotuare cu pavele” şi anume, faptul că este de acord cu acest proiect şi nu împotrivă 
cum ,,a afirmat” opoziţia prin comună, doar să se respecte prevederile legale .. 
     Preşedintele de şedinţă supune la vot Procesul-verbal încheiat în ședința  ordinară din data de 
23.09.2019, cei 8 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.77/31.10.2019. 
     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 a primit banii de la tractor şi a rectificat bugetul la secţiunea dezvoltare, la 
partea de venituri  prin  majorarea cu suma de 138.258 lei, astfel :la capitolul 43.31.00, Sume alocate 
din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020, se majorează cu suma de  
14.765,96  lei , iar la capitolul 48.04.01, Sume primite în contul plăţilor efectuate  în anul curent , se 
majorează cu suma de  123.492,04 lei, iar la  partea de cheltuieli se majorează cu suma de 138.258 lei, 
astfel :la capitolul 51020103 71.01.03, Administraţie, se majorează cu suma de 1000 lei şi la capitolul 
650250 58.01.03,Cheltuieli neeligibile, se majorează cu suma de 137.258 lei.De asemenea, precizează 
că , la secţiunea funcţionare , se rectifică bugetul la partea de cheltuieli, după cum urmează:la cap 
.680210, Asistenţă socială, se diminuează cu suma de 100.000 lei , la cap.5102010320, Administraţie, 
se majorează cu suma de 100.000 lei , astfel :la cap.51020103200106 , Deplasări, cu suma de 5000 lei , 
la cap.51020103200108 , Internet, telefonie , cu suma de 6000 lei ,  la cap. 51020103200109 ,  Alte                         
bunuri şi servicii cu caracter funcţional  , cu suma de 4000 lei , la cap. 51020103203030 , Alte bunuri 
şi servicii , cu suma de  55000 lei , la cap.840203012002 , Drumuri şi poduri reparaţii curente , cu 
suma de  30000 lei , după cum se poate vedea şi în anexa ataşată la proiectul de hotărâre .. 
     D-na contabil mai precizează că la secţiunea funcţionare a repartizat astfel sumele de bani, deoarece  
mai are de plată pentru calculatoare suma de 800 lei şi mai are de plătit restanţe pentru anii 2018 şi 
plata pentru 2019, apoi mai trebuie să plătească la firma care a făcut  SCIM –ul suma de 7000 lei şi 
mai are de plată şi la Dan&/Nik . 
     D-l consilier Pantea Nicolae întreabă care este situaţia cu arieratele . 
     D-na Bene Mioara afirmă că mai are puţin de plată, fiind aproape la zi şi dacă vor d-nii consilieri  o 
să le prezinte situaţia reală. 
     D-l consilier Denuţ Andrei  propune ca ocotă mică, măcar 10% să fie prevăzută şi pentru apă, poate 
se pot pune stâlpii şi gardul pentru început .  
     Se supune la vot punctul unu de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Archiş pe anul 2019, 6 consilieri locali sunt 
,,pentru”, d-nii Jurj Ionel şi Denuţ Andrei ,,se abţin”, este adoptată HCL nr.78 31.10.2019 . 
     Se trece la punctul doi de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2018 . 
      D-na Bene Mioara prezintă acest proiect de hotărâre precizând că , în urma efectuării controlului 
Camerei de Conturi Arad  i s-a adus la cunoştinţă şi a fost menţiontă ca măsură în Raportul acesteia la 
Punctul 8 şi lit.h) din Decizia nr.40/05.08.2019 , faptul că  s-a omis supunerea spre aprobare organului 
deliberativ situaţiile financiare pe anul 2018, şi de aceea în vederea remedierii acestei probleme  
supune  spre aprobarea Consiliului Local  situaţiile financiare  , conform prevederilor legale . 
      D-l Denuţ Andrei , preşedintele de şedinţă , supune spre aprobare punctul doi de pe Ordinea de 
zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018, 7 consilieri locali sunt 
,,pentru”, d-l Jurj Ionel ,,se abţine”, este adoptată HCL nr.79/31.10.2019 . 
      Se trece la punctul trei de pe Ordinea de zi.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de 
investiţii şi a listei de investiţii  pe anii 2017 şi 2018 pe clasificaţie funcţională . 
       D-na Bene Mioara precizează că, deşi a fost aprobat exerciţiul bugetar al anului 2017 şi 2018 la 
nivelul Primăriei comunei Archiş a fost aprobat prin hotărâre de consiliu nu a fost aprobat  pe 
clasificaţia funcţională , cu prezentarea informaţiilor nefinanciare şi a unor informaţii financiare , acest 
program de investiţii fiind prezentat sub o formă care nu a asigurat referire la datele impuse prin 
reglementările legale . 
 
 



 
 
    D-l consilier Pantea Nicolae sugerează ca atunci când va fi întocmit Programul de investiţii pentru 
anul 2020 să se aibă în vedere faptul că zilele comunei nu ar mai trebui cuprinse , de asemenea 
canalizare nu există speranţă să fie făcută în viitorul apropiat . 
    Se supune la vot punctul trei de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 
de investiţii şi a listei de investiţii  pe anii 2017 şi 2018 pe clasificaţie funcţională , 7 consilieri locali 
sunt ,,pentru”, d-l Jurj Ionel ,,se abţine”, este adoptată HCL nr.80/31.10.2019. 
    Se trece la punctul patru de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 
anual al achiziţiilor publice pe anul 2019. 
     D-l Anta Gheorghe – Florin, secretarul comunei Archiş, precizează că Autoritatea contractantă, prin 
compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia să ţină evidenţa achiziţiilor 
directe de produse, servicii şi lucrări , ca anexă la Programul anual al achiziţiilor publice. 
     D-l Denuţ Andrei , preşedintele de şedinţă , supune spre aprobare punctul patru de pe Ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019 , cei 8 
consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”,   este adoptată HCL nr.81/31.10.2019.. 
     În continuare, d-l secretar prezintă punctul cinci de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind 

modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de personal al Aparatului de Specialitate al 
primarului comunei Archiş pentru anul 2019, precizând că potrivit art. 611 alin.(1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de 
maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să aprobe structura organizatorică prin care se 
stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al u.a.t., prin transformarea funcţiei publice  de 
secretar al u.a.t, potrivit art.406 şi 407 din acelaşi Cod prevăd că autorităţile şi instituţiile publice care 
au prevazute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun desfăşurarea unor 
activităţi dintre cele prevazute la art. 370 –prerogative de putere publică, stabilesc funcţii publice  prin 
act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotarâre a consiliului local , iar potrivit  
art. 610 autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data 
intrării în vigoare să stabilească funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice prin 
schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie 
publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier 
achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii 
de achiziţii publice mai mult de 50%”, specificând că este vorba despre postul de natură contractuală 
de consilier juridic gr.II subordonat Consiliului Local şi  postul de natură contractuală de Inspector de 
specialitate grad profesional I A din cadrul compartimentului Urbanism, care are în atribuţiile postului 
activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% . 
       Preşedintele de şedinţă , supune spre aprobare punctul cinci de pe Ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de personal al Aparatului de 
Specialitate al primarului comunei Archiş pentru anul 2019, cei 8 consilieri locali prezenţi sunt 
,,pentru”, este adoptată HCL nr.82/31.10.2019. 
      Se trece la punctul şase de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1 la nivelul comunei Archiş, d-l secretar precizând că la 

nivelul comunei Archiş Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a fost de tip categoria a – III-a , 
iar acum s-a transformat în serviciu de tip V1 . 
     Se supune la vot punctul şase de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1 la nivelul comunei Archiş, cei 8 consilieri 
locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.83/31.10.2019. 
    Se prezintă punctul şapte de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea 
Consiliului Local al comunei Archiş a reprezentantantului în Consiliul de Administraţie şi  în Comisia 
pentru asigurarea calităţii în şcoală (CEAC) ale Şcolii Gimnaziale Groşeni . 
     D-l consilier Denuţ Andrei îl propune pe d-l  Crîjmar Den – Cristian . 
     D-nii consilieri prezenţi sunt de acord cu propunerea făcută. 
     D-l Denuţ Andrei supune la vot punctul şapte de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind 

desemnarea din partea Consiliului Local al comunei Archiş a reprezentantantului în Consiliul de 
Administraţie şi  în Comisia pentru asigurarea calităţii în şcoală (CEAC) ale Şcolii Gimnaziale 
Groşeni, cei 8 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”,   este adoptată HCL nr.84/31.10.2019.. 
     
 



 
 
   În continuare este prezentat punctul opt de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind hotărâre 
privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă informatică pentru implementare modul 
Monitorul Oficial Local conform OUG nr.57/2019 şi servicii de asistenţă informatică pentru găzduire, 
administrare şi întreţinere portal web.archis-arad.ro, d-l secretar precizând faptul că în Anexa 1 din   

  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ este prezentată Procedura de organizare şi publicare a 
monitoarelor oficiale ale u.a.t., în format electronic şi , astfel  se impune achiziţionarea unor servicii 
informatice în vederea implementării acestei proceduri şi pentru asigurarea unei bune funcţionări a 
portalului Primăriei comunei Archiş , respectiv  găzduirea , administrarea şi întreţinerea portalului 
web.archis-arad.ro se impune achiziţionarea unor servicii de asistenţă informatică  
      Preşedintele de şedinţă, supune la vot punctul opt de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă informatică pentru implementare modul Monitorul 
Oficial Local conform OUG nr.57/2019 şi servicii de asistenţă informatică pentru găzduire, 
administrare şi întreţinere portal web.archis-arad.ro, cei 8 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este 
adoptată HCL nr.85/31.10.2019. 
       Se trece la punctul nouă de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Consiliului Local al comunei 
Archiş de către d-l Moraru Corneliu Mircea. 
     D-l inspector Puleac Dan Radu, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate prezintă acest 
proiect , prezentând situaţia de fapt , cererea d-lui Moraru prin care solicită eşalonarea la plată a 
obligaţiilor sale restante şi modelul graficelor de eşalonare a plăţii . 
     D-l consilier Pantea Nicolae precizează că, într-adevăr, d-l Moraru a făcut  investiţii la imobilul 
pentru care a acumulat restanţele şi la vremea respectivă, în urmă cu câţiva ani i s-a promis că vor fi 
compensate, dar din câtese observă nu s-a făcut nimic. 
      D-l consilier Denuţ Andrei precizează că , la ora actuală d-l Moraru este bolnav şi se află în 
imposibilitatea de a-şi plăti, integral, datoria, dar dacă este de acord să o plătească în rate lunare, atunci 
începând cu luna următoare până la sfârşitul mandatului îşi donează indemnizaţia de consilier pentru 
plata acestor rate . 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Denuţ Andrei supune la vot punctul nouă de pe Ordinea de zi:Proiect de 
hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului 
local al Consiliului Local al comunei Archiş de către d-l Moraru Corneliu Mircea, , cei 8 consilieri 
locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.86/31.10.2019. 
    În continuare, se trece la punctul Diverse , d-l consilier Denuţ Andrei solicită situaţia plăţii 
curentului la apartamentul din localitatea Groşeni închiriat d-lui Fărcuţa Iuliu , precizând că pe vremea 
când a fost viceprimarul comunei a primit o sesizare prin care era informat că la acel apartament, 
primăria plăteşte curentul electric, a făcut verificări la locuinţa respectivă , i-a contactat pe cei de la 
Enel şi, apoi,  i-a trimis o adresă d-lui Fărcuţa Iuliu prin care îi solicita ca în termen de 15 zile să se 
prezinte la sediul Primăriei în vederea plăţii sumei de aproximativ  2000 de lei, din câte îşi aminteşte 
(într-una din lunile de iarnă avea o factură foarte mare de curent) şi în termen de 30 de zilei-a solicitat 
să îşi treacă contorul pe numele său . 
    D-l consilier Alb Dănuţ întreabă de ce Primăria nu reziliază contractul respectiv? 
    D-l consilier Bătrîn Nicolae solicită situaţia persoanelor care primesc ajutor social şi situaţia 
contractelor de închiriere de la nivelul comunei Archiş. 
    D-l consilier Denuţ Andrei afirmă că va solicita în scris situaţia cu persoanele beneficiare de ajutor 
social şi 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 Pantea Nicolae recomandă ca , în momentul încheierii unui nou contract de închiriere 
să se stipuleze în contract că va fi indexată cu rata inflaţiei chiria. 
    D-l secretar precizează că se are în vedere reevaluarea spaţiilor închiriate şi verificarea contractelor .  
    D-l consilier Faur Pavel solicită ca microbuzul şcolar să nu mai oprească în faţa  magazinelor şi să 
se închidă calea de acces din spate la şcoala din localitatea Groşeni şi să se intre pe uşa din faţă . 
     D-l Alb Dănuţ pune în discuţie  adresa R.P.L. Ocol Silvic Dumbrava R.A., prin care se solicită 
aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru anul 2020  şi întreabă de ce nu s-a supus spre aprobare. 
       
 
 



 
 
    D-l secretar precizează că s-au cerut, conducerii R.P.L. O.S. Dumbrava, documentele care justifică 
volumul de masă lemnoasă propus spre aprobare, respectiv partizi , loturi  şi li s-a solicitat să aibă în 
vedere la stabilirea volumului de masă lemnoasă  respectarea condiţiilor şi prevederilor impuse de 
accesarea de către Comuna Archiş  a  schemei de ajutor de stat aferentă Măsurii 15, afirmând că s-a 
primit o adresă de la APIA prin care ne informează că cererea de sprijin are statusul Eligibil, deşi 
aceasta nu reprezintă selecţia finală,, dar până la ora actuală nu s-a primit nimic . 
    D-l consilier Crîjmar Den – Cristian întreabă de ce nu s-au pus la dispoziţie documentele respective, 
dacă s-au solicitat . 
    D-l consilier Alb Dănuţ spune că acest volum de 5000 mc este estimativ, acest volum fiind stabilit 
potrivit Amenajamentului silvic . 
    D-l consilier Pantea Nicolae întreabă ce s-a rezolvat la întrunirea de IŞJ Arad referitor la proiectul 
de  modernizare a şcolii. 
    D-l inspector Sandu Gabriel precizează că a participat la acea întrunire împreună cu d-l viceprimar 
Horhat Pavel – Nelu , dar trebuie întocmită o documentaţie , în acest sens. 
    D-l inspector Horhat Ioan susţine că s-a discutat cu d-na Director a Şcolii Gimnaziale Groşeni , 
şcoala ar dispune de banii necesari pentru întocmirea documentaţiei, dar d-na contabil a instituţiei a 
precizat că nu pot fi folosiţi pentru că ar apărea probleme cu Curtea de Conturi, deoarece investiţia 
trebuie făcută de primărie. 
    D-nii consilieri Pantea Nicolae şi Crîjmar Den – Cristian, Bătrîn Nicolae , Denuţ Andrei propun să 
nu se piardă un astfel de proiect , să se întocmească documentaţia necesară şi se vor găsi şi banii 
necesari, deoarece este un proiect util , necesar şi foarte important pentru comuna Archiş . 
    În continuare, d-l inspector Sandu Gabriel precizează referitor la bonurile valorice de 15.000 de euro  
pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless că a venit o firmă din Sibiu 
pentru a stabili punctele respective, proiectul prevăzând 11 puncte, va exista un singur abonament de 
date în valoare de c50 lei/lună, care va fi plătit  timp de 3 ani ,  apoi echipamentul respectiv va rămâne 
în comună putând fi reutilizat, iar costurile de mentenanţă sunt acoperite în voucherul de 15000 euro. 
    D-l consilier Denuţ Andrei  întreabă la ce ar putea fi folosit echipamentul respectiv . 
    D-l inspector Sandu Gabriel afirmă că pot fi folosite ca şi camere de supravegheat pentru localităţile 
comunei . 
     D-nii consilieri îşi dau acordul pentru demararea achiziţiei sus-menţionate . 
      D-l consilier Denuţ Andrei ridică problema reprezentantului Comunei Archiş în C.A. 
R.P.L.O.S.Dumbrava, precizând că trebuie rezolvată această problemă. 
     D-l secretar precizează că potrivit noului statut al RPL Dumbrava , acea persoană trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii . 
     Nemaifiind alte probleme şi discuții, d-l preşedinte de şedinţă declară încheiate lucrările Şedinţei 
Ordinare  din data de 31.10.2019.   
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