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       Încheiat astăzi 23.09.2019, ora 900, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Archiș, cu 
ocazia ţinerii Ședinţei Ordinare de Consiliu Local convocată prin Dispoziţia nr.119 /17.09.2019 a 
primarului interimar d-l Horhat Pavel - Nelu. La şedinţă participă 10 consilieri locali din 10 consilieri 
în funcţie, totalul consilierilor Consiliului local Archiş fiind de 11.La şedinţa de consiliu participă şi  
d-nii Alb Traian şi Fărcuţa Alexandru din localitatea Groşeni. 
      La începutul ședinței de consiliu, urmare a adreselor cu nr.1992, 1993 şi 1994/23.09.2019 primite 
de la R.P.L. Ocol Silvic Dumbrava R..A. se  propune suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele 
proiecte de hotărâre: 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 , 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 )  şi 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 . 
      D-nii  consilieri locali prezenţi sunt de acord cu suplimentarea Ordinii de zi cu proiectele de 
hotărâre sus-menţionate. 
      D-l consilier local Denuţ Andrei propune ca proiectele de hotărâre referitoare la masa lemnoasă să 
urmeze toate în ordine , iar proiectul de hotărâre privind modificarea taxei de apă să fie prezentat 
ultimul pe Ordinea de zi, d-nii consilieri fiind de acord . 
     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 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 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 . 
     Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel  supune la vot Ordinea de zi suplimentată prezentată , cei 10 
consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.64/ 23.09.2019.  
       Se  supune, apoi, la vot Procesul-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 23.08.2019, 
proces-verbal care a fost pus la dispoziția consilierilor locali împreună cu invitaţia şi proiectele de 
hotărâre supuse spre dezbatere pe Ordinea de zi, cei 10 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este 
adoptată HCL nr.65/23. 09.2019. 
     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 urmare a Adresei  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Arad a primit la 
rectificare suma de 2000 lei şi propune spre aprobare la partea de venituri la cap.11.02.06  majorarea 
cu suma  de 2.000 lei, iar la partea de cheltuieli la cap. 51.02.01.03.20.30.30 ,,Administraţie (Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii), majorarea cu suma  de 2.000 lei .     
    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 10 consilieri locali sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.66/23. 09.2019. 
      În continuare, se trece la punctul doi de pe Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Archiş . 
      D-l secretar Anta Gheorghe-Florin precizează că în urma adoptării Codului Administrativ prin 
OUG  nr.57/2019  , acesta prevede la art. 632 ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare, 
consiliile locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare . 
      D-l consilier local Pantea Nicolae  atrage atenţia asupra faptului că, potrivit acestui regulament şi 
legii, consilierii locali răspund atât în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea 
mandatului, precum și solidar, pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte și pentru 
hotărârile Consiliului Local pe care le-au adoptat. 
     Se supune la vot  punctul doi de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Archiş,cei 10 consilieri 
locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.67/23. 09.2019. 
    În continuare este prezentat punctul trei de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea 
indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local al comunei Archiş, d-l 
secretar Anta Florin precizând că , potrivit legii, indemnizația lunară de care beneficiază consilierii 
locali pentru participarea la ședințele ordinare ori extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de 
specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului comunei Archiş , cu condiţia 
să participe  la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe 
lună, desfăşurate in condiţiile legii . 
      D-na contabil Bene Mioara precizează că plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor 
art.212 alin. (2) din Codul Administrativ se efectueaza exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare  
din bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi până la ora actuală au fost plătite la zi, a făcut şi un 
referat , în acest sens, dar dacă nu vor mai exista fonduri materiale suficiente s-ar putea să apară 
întârzieri la plata indemnizaţiilor. 
      D-nii consilieri afirmă că înţeleg acest lucru  . 
     
 



 
 
  Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel , supune la vot punctul trei de pe Ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului 
Local al comunei Archiş, cei 10 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, este adoptată HCL nr.68/23. 
09.2019.  
     D-l secretar prezintă punctul patru de pe Ordinea de zi: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, precizând că în urma controlului 
efectuat de Curtea de Conturi Arad , una dintre măsurile impuse a fost de organizare şi implementare 
corespunzătoare a sistemului de control intern, respectiv organizarea eficace a SCIM şi implementarea 
în totalitate  a standardelor de  control intern/managerial potrivit legilor în vigoare.  
     Se supune la vot punctul patru de pe Ordinea de zi: 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, cei 10 consilieri locali prezenţi sunt 
,,pentru”, este adoptată HCL nr.69/23. 09.2019. 
      Se trece la punctul cinci de pe Ordinea de zi: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. 
     D-l secretar precizează că în urma cererilor depuse de d-na Oancea Mirela, administratorul SC 
ADMIRMED SRL,prin care solicita închirierea terenului aflat în vecinătatea spaţiului pe care îl are 
închiriat şi unde îşi desfăşoară activitatea comercială, în vederea construirii unei anexe , este necesară 
achiziţionarea unei firme specializate pentru întocmirea unui raport prin care să fie evaluat terenul 
respectiv în vederea închirierii. De asemenea , d-na Oancea a solicitat şi încheierea unui contract de 
închiriere, pentru spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea comercială, cu Primăria comunei Archiş , 
susţinând  că Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Archiş  nu este proprietara 
spaţiului respectiv   .  
      D-nii consilieri Alb Dănuţ şi Denuţ Andrei întreabă dacă nu va fi creat un precedent în acest sens, 
şi anume, faptul că vor fi încheiate două contracte , respectiv unul cu Primăria şi unul cu Societatea 
Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Archiş  şi o altă problemă ar fi dacă vor mai     
solicita şi alte societăţi închirierea de teren pentru majorarea spaţiului în zona respectivă. 
      D-l consilier Pantea Nicolae  consideră că ar trebui făcută o notificare Societăţii Cooperativa de 
Consum de Gradul I Consumcoop Archiş prin care să li se solicite documente prin care să facă dovada 
proprietăţii asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea SC ADMIRMED SRL. 
      D-l consilier Denuţ Andrei propune să se stabilească preţul şi pentru tractorul vechi al primăriei în 
vederea vânzării . 
      D-nii consilieri propun ca până la soluţionarea problemei cu spaţiul sus-menţionat să se sisteze 
întocmirea  raportului de evaluare privind terenul înscris în CF 301048 Archiş situat în localitatea 
Groşeni  şi achiziţionarea de servicii în vederea închirierii şi să se achiziţioneze servicii doar pentru 
întocmirea  unui raport de evaluare privind  stabilirea preţului minim de vânzare a unor bunuri din 
domeniul privat al comunei, respectiv un buldozer ,   autospeciala de pompieri şi tractor U 650.   
      Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel , supune la vot punctul cinci de pe Ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii în vederea întocmirii unui raport de evaluare 
privind  stabilirea  preţului minim de vânzare a unor bunuri din domeniul privat al comunei, respectiv 
un buldozer , autospeciala de pompieri şi tractor U 650, cei 10 consilieri locali prezenţi sunt ,,pentru”, 
este adoptată HCL nr.70/23. 09.2019. . 
       În continuare, se prezintă punctul şase de pe Ordinea de zi : 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  . 
      D-l consilier Alb Dănuţ dă explicaţii referitor la  stabilirea preţului de referinţă , modul de calcul pe 
specii/grupe de specii, pe grad de accesibilizare, sortimente şi natura produsului . 
 
     
 



 
    Se supune la vot punctul şase de pe Ordinea de zi: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, 8 consilieri locali sunt 
,,pentru”, d-nii Alb Dănuţ şi Bătrîn Nicolae se află în ,,conflict de interese” , este adoptată HCL 
nr.71/23. 09.2019 . 
Se trece la punctul şapte de pe Ordinea de zi.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 . 
     D-l consilier Alb Dănuţ precizează că este vorba despre un deviz cu lucrări exploatare pentru 
Partida 754  la Husumal, care are un  volum total de 56 mc, propusă la un preţ de 64,91 lei/mc, 
valoarea totală fiind de 3635 lei . 
      Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel , supune la vot punctul şapte de pe Ordinea de zi.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 consilieri locali sunt ,,pentru”, d-nii Alb Dănuţ şi Bătrîn 
Nicolae se află în ,,conflict de interese” , este adoptată HCL nr.72/23. 09.2019 . 
       În continuare este prezentat punctul opt de pe Ordinea de zi: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 )  . 
      D/l consilier Alb Dănuţ precizează că în data de 4 octombrie 2019 va avea loc licitaţia pentru 
loturile de buşteni din Partida 732/lg, specia fag peste 28 cm, care are un volum net de 19,89  şi se 
solicită diminuarea preţului de pornire la licitaţie de la preţul de 350 lei/mc (volum net ) la preţul de 
320 lei/mc ( volum net )  , specificând că potrivit legii pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă în 
urma unor proceduri de valorificare organizate potrivit prevederilor regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, preţul de pornire se poate modifica prin 
scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară.  
       Se supune la vot punctul opt de pe Ordinea de zi: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 ) , 8 
consilieri locali sunt ,,pentru”, d-nii Alb Dănuţ şi Bătrîn Nicolae se află în ,,conflict de interese” , este 
adoptată HCL nr.73/23. 09.2019  . 
         Se trece la punctul nouă de pe Ordinea de zi: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  
      D-l consilier Alb Dănuţ precizează că este vorba de Loturile 72 şi 73 , loturi care se  află la Bîrzeşti 
în Partida 696/Do I , speciile fiind de fag şi buşteni tipul licitaţiei pentru valorificarea masei lemnoase 
a fost propus ca  licitaţie publică cu plic închis,preţul net propus fiind 320 lei/mc, respectiv 650lei /mc. 
      Preşedintele de şedinţă, d-l Faur Pavel , supune la vot punctul nouă de pe Ordinea de zi: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, 8 consilieri locali sunt ,,pentru”, d-nii Alb Dănuţ şi Bătrîn 
Nicolae se află în ,,conflict de interese” , este adoptată HCL nr.74/23. 09.2019  . 
      În continuare, d-l consilier Denuţ Andrei , în calitate de iniţiator prezintă punctul zece de pe 
Ordinea de zi: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 . 
       D-l consilier Pantea Nicolae întreabă pe ce bază s-a ajuns la preţul de 1,20 lei/şi solicită 
fundamentarea  acestei propuneri. 
 
 
   
 
   



  
 
D-l consilier Denuţ Andrei consideră că prioritar este interesul cetăţeanului comunei şi precizează că 
majorarea taxei de apă la 2 lei nu a fost proiectul de hotărâre al consilierilor aparţinând grupării PSD şi 
spune că este conştient de ceea ce a afirmat d-l Pantea Nicolae şi, chiar, îi dă dreptate, dar nu este de 
acord că nu s-a investit nimic pentru Serviciul de alimentare cu apă, la ora actuală apa fiind tot 
menajeră, în condiţiile în care d-l viceprimar Horhat Pavel – Nelu şi-a luat angajamentul că preţul la 
apă nu va depăşi 1,80 lei/mc. 
    D-l primar interimar Horhat Pavel-Nelu afirmă că s-au făcut lucrări la captare şi precizează că a 
propus să se facă şi gardul împrejmuitor al bazinului cu apă din localitatea Groşeni şi să se suporte 
cheltuielile din banii primiţi de la Asociaţiile crescătorilor de animale, dar locuitorii din Archiş au spus 
că ei nu folosesc apa de la bazinul din Groşeni . 
    D-l consilier Denuţ Andrei consideră că atunci când s-au făcut investiţii în localitatea Archiş, ceilalţi 
locuitori ai comunei nu au fost împotrivă şi spune că nu este normal în condiţiile în care se primesc 
bani ,,frumoşi” pentru păşune să se plătească o sumă nesemnificativă chirie, făcând referire la chiria 
plătită de asociaţiile din localităţile Archiş şi Nermiş, serviciul de apă fiind prioritar, deoarece de el 
beneficiază majoritatea cetăţenilor comunei . 
   D-l consilier Pantea Nicolae spune că preţul chiriei poate fi indexat anual. 
   D-l secretar Anta Florin precizează că acest lucru se poate face prin Act adiţional , dacă d-nii 
consilieri doresc acest lucru. 
     D-l consilier Crîjmar Den –Cristian spune că locuitorii satelor , care beneficiază de apa de la 
bazinul din localitatea Groşeni sunt de acord să plătească taxa de 2 lei/mc, dar îşi doresc să se facă şi 
investiţii, în acest sens. 
   D-na contabil Bene Mioara precizează că a făcut un referat , în acest sens, afirmând că modificarea 
preţului la apă de la 2 lei la 1,2 lei va atrage diminuarea veniturilor , stabilirea preţului la un nivel care 
nu acoperă cheltuielile constituind prejudiciu .De asemenea, d-na contabil, spune că până la data de 
30.08.2019 veniturile rezultate din vânzarea apei sunt în sumă de 20.240 lei, iar cheltuielile efectuate , 
doar, cu plata salariilor sunt în sumă de 27.877 lei.  
       Se supune la vot punctul zece de pe Ordinea de zi: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 , d-l Denuţ Andrei este ,,pentru”, 
d-l Pantea Nicolae ,,se abţine”, ceilalţi 8 consilieri locali prezenţi sunt,,împotrivă”, acest proiect de 
hotărâre este respins, deoarece nu s-a  stabilit cvorumul necesar adoptării hotărârii. 
     La punctul Diverse, d-l Fărcuţa Alexandru din localitatea Groşeni prezintă cererea  prin care 
Fărcuţa Planica II solicită decontarea din preţul chiriei a lucrărilor de îmbunătăţire pe care urmează să 
le efectueze la exteriorul spaţiului închiriat de la Primăria comunei Archiş , şi anume, schimbarea uşii 
de la intrare şi a geamului de la baie , deoarece sunt într-o stare avansată de deteriorare.  
      D-l consilier Crîjmar Den-Cristian întreabă dacă în contractul de închiriere există vreun articol care 
prevede reducerea din chirie a investiţiilor efectuate la spaţiul închiriat. 
      D-l consilier Pavel Gheorghe-Leontin întreabă cât plăteşte chiria. 
      D-l consilier Pantea Nicolae întreabă dacă există bază legală pentru acest lucru . 
      D-l secretar Anta Florin precizează că în contract nu este prevăzută o astfel de clauză , iar chiria 
este de 1635 dolari/an, calculat la cursul BNR din data achitării, iar pentru anul 2019 a fost plătită până 
, în prezent, jumătate din plata chiriei. De asemenea, d-l secretar specifică că, potrivit legii, mai precis  
în art.1788  din Legea nr.287/2010 privind Codul civil se prevede că locatorul este obligat să efectueze 
toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare  şi  
dacă, după  incheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt in sarcina locatorului, iar 
acesta nu începe să ia de indata măsurile necesare, reparaţiile pot fi făcute de locatar, locatorul fiind 
dator să restituie , în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării 
cheltuielilor,  
      D-l consilier Denuţ Andrei  afirmă că aceasta este cea mai reală chirie de pe raza comunei Archiş. 
      D-l consilier Pantea Nicolae precizează că trebuie aduse două sau trei oferte pentru uşa şi geamul 
care vor fi montate, însă  la încheierea contractului primăria are dreptul să păstreze lucrările adăugate, 
conform legii , dacă nu va aduce spaţiul la forma iniţială . 
       
 



 
 
 D-nii consilieri sunt de acord cu aprobarea cererii sus-menţionate, dar sugerează ca d-na contabil  
să vadă modalitatea legală de a deconta acele cheltuieli din plata chiriei şi în ce procent se face.. 
    D-l Fărcuţa Alexandru spune că va aduce cele solicitate , inclusiv facturile cu costul lucrării şi este 
de acord şi cu condiţiile puse . 
   D-l consilier Răzban Pavel întreabă dacă a expirat contractul cu DORIMAR. 
   D-l consilier Pantea Nicolae spune că ar trebui introdus la contractele noi un articol care să prevadă 
indexarea cu rata inflaţiei. 
    D-l consilier Bătrîn Nicolae întreabă dacă cineva din cadrul Primăriei poate să prezinte contractele 
de închiriere la nivelul Primăriei comunei Archiş. 
     D-nii consilieri îi solicită d-lui primar interimar Horhat Pavel – Nelu ca în şedinţa următoare să fie 
prezentată situaţia cu toate contractele de închiriere , data începerii acestora, data încetării şi preţul 
chiriei.  
     În continuare, d-l viceprimar face referire la obiectivul de investiţii,,Amenajare centru civic în 
localitatea Archiş, trotuare cu pavele”. 
    D-l consilier Pantea Nicolae spune că s-a mai discutat despre acest proiect şi acesta a fost realizat. 
    D-l inspector Horhat Ioan spune că se mai pot face parcurile şi să se pună pavaj de la asfalt  până la 
trotuar , porţiunea care a rămas nefinalizată , acolo existând chiar o diferenţă de nivel. 
     D-l consilier Pantea Nicolae spune că locuitorii nu vor fi de acord să li se taie pomii din faţa casei, 
şi de altfel, investiţia la care se face referire este finalizată şi recepţionată şi nu se mai poate face încă o 
dată. 
    D-nii consilieri sunt de acord cu cele spuse de d-l consilier Pantea Nicolae . 
    D-l secretar Anta Florin le spune d-lor consilieri că d-na directoare a Şcolii Gimnaziale Groşeni i-a 
adus la cunoştinţă că vineri 27 septembrie 2019 la IŞJ Arad se va discuta despre un proiect referitor la 
modernizarea şcolilor şi d-l secretar propune să meargă cineva din cadrul Primăriei împreună cu d-na 
director pentru a vedea despre ce este vorba , deoarece un astfel de proiect ar fi foarte bun şi util  
pentru şcoala din localitatea Groşeni. 
       D-nii consilieri şi , în special, d-l consilier Pantea Nicolae precizează că acest proiect este foarte 
important şi îi sugerează d-lui inspector Horhat Ioan să se facă toate demersurile necesare pentru un 
astfel de proiect. De asemenea, d-l consilier Pantea Nicolae îi precizează d-lui Horhat Ioan că, 
niciodată, nu s-a opus construirii capelei în localitatea Archiş, dimpotrivă , întotdeauna, a fost pentru 
această investiţie, deoarece este foarte utilă pentru locuitorii din Archiş şi să nu mai dezinformeze 
populaţia cu astfel de informaţii false. 
       În continuare este prezentată cererea d-nei Rad Anuţa, care în calitate de chiriaş al unui apartament 
din blocul de locuinţe din localitatea Groşeni, aduce la cunoştinţa d-lor consilieri că în blocul de 
locuinţe nu curge apa la robinet şi solicită să se ia măsuri , în acest sens. 
      D-l consilier Alb Dănuţ spune că această problemă este mai veche şi ar trebui întreprins ceva 
pentru a remedia problema respectivă, deoarece subsolul blocului este plin de apă. 
      D-l consilier Bătrîn Nicolae solicită ca persoanele cu ajutor social să fie scoase la lucru şi pentru 
şedinţa următoare cere să li se prezinte d-lor consilieri o situaţie a acestor persoane, cine sunt, câte ore 
de muncă au de prestat şi de asemenea, este nemulţumit de faptul că lemnele la şcoală au fost aduse cu 
troliu în condiţiile în care primăria deţine tractor . 
     Nemaifiind alte probleme şi discuții, d-l preşedinte de şedinţă declară încheiate lucrările Şedinţei 
Ordinare  din data de 23.09.2019.   
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