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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 19.12.2018,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

extraordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 101/14.12.2018. 

            Secretarul comunei face prezența si constată că din totalul de 9 membrii ai consiliului 

local sunt prezenți  9,  nu absentează nimeni. Delegatul sătesc Rafa Alexandru,   este prezent 

fiind  convocat pentru această ședință. 

                                   1. Bodea Ioan-Augustin      

                                   2. Chira Vasile – Nicolae 

                                   3. Chiorean Ovidiu-Liviu 

                                   4. Feidi Vasile  

                                   5. Mureșan Marinel-Remus    

                                   6. Machek Ioan 

                                   7. Mureşan Septimiu  

                                   8. Pop Adinel –Ioan   

                                   9. Ungur Iosif     

     La şedinţa consiliului local mai participă  primarul , contabilul și  secretarul comunei.    

     Președintele de ședință, d-l Machek Ioan propune votarea  procesului verbal de la ședința 

anterioară.  

     Procesul verbal din şedinţa ordinară anterioară, cea din 03.12.2018   , se votează în forma 

prezentată  cu 9 voturi pentru ,  din 9 prezenţi, urmând a fi  semnat de către preşedintele de 

şedinţă şi de secretar. 
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 

        Președintele de şedinţă, d-l Machek Ioan deschide lucrările şedinţei  și prezintă ordinea de 

zi propusă de către primar . 

Preşedintele de şedinţă , consultă consiliul local dacă mai  sunt şi alte probleme urgente de 

discutat în cadrul şedinţei . 

         Cum nu se ridică alte probleme se supune la vot ordinea de zi propusă , cu 3 puncte incluse  

, se  votează cu 9 voturi pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Rus nr.44/2018  privind stabilirea 

impozitelor și taxelor lacale pentru anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

           2.  Proiect de hotărâre privind modificarea nr.de posturi , Organigramei și Statului de 

funcții ; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

           3.   Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul IV , anul 2018 

, cu suma de 20,00 mii lei  ; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 3 puncte de pe ordinea de zi.  

Pct. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Rus nr.44/2018  privind 

stabilirea impozitelor și taxelor lacale pentru anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 



Primarul citește  proiectul,secretarul prezintă raportul , iar  comisia de specialitate avizul 

favorabil , după care se trece la discuții. 

   

  D-l primar explică faptul că urmare a semnării contractului de salubrizare cu prestatorul , 

rezultă faptul că acest contract este aplicabil doar pentru casnici , urmând ca agenții economici să 

încheie contracte de salubrizare direct cu prestatorul INSTAL ROS și CLENMAN  , nefiind 

valabile contracte încheiate cu alte firme de salubrizare.  

  D-l Pop Adinel întreabă dacă persoane fizice sunt și cei cu PFA , răspunde primarul că și aceste 

persoane sunt considerate agenți economici , prin urmare și PFA-urile vor încheia contracte 

direct cu prestatorul.  

  Secretarul explică faptul că prestatorul a cerut o listă cu agenții economici, mai spune că a 

vorbit cu reprezentanții ECODES vizavi de modul de diferențiere a cantitășilor de deșeuri de la 

populație față de cele de la agenții economici, cu specificația că se face colectarea cu o singură 

mașină și s-ar putea întîmpla ca primăria să primească factură pe cantitatea întreagă de deșeu 

colectat , iar agenții economici să plătească în plus o anumită cantitate determinată de prestator , 

chiar dacă primăria a achitat factura întreagă. Răspunsul a fost că nu se poate percepe taxa de 

salubrizare de la agenții economici de către primărie , dar primăria să trimită un reprezentant la 

cântar și să urmărească modul de scădere a deșeurilor produse de agenții economici din 

cantitatea totală colectată. Mai spune că din 28 decembrie începe contractul , se prezintă un 

grafic trimis de prestator cu rugămintea de a fi adus la cunoștința oamenilor. 

D-l Machek întreabă dacă colectarea selectivă se va face tot la a doua ridicare din lună.  

Secretarul explică faptul că nu este făcută o diferențiere pe ridicări , deci se va colecta selectiva 

la fiecare ridicare, sens în care prestatorul va pune la dispoziție saci galbeni. Prestatorul a cerut o 

listă cu persoanele care nu au pubele pentru a le putea pune la dispoziție, cei care au pubele le 

vor folosi pe acestea în continuare .  

D-l Machek întreabă cum va proceda prestatorul la încheierea contractului cu agenții economici, 

prin negociere.  

Secretarul răspunde că din ce a înțeles , contractele se vor face prin determinarea cantității de de 

deșeu depus de fiecare agent economic. 

D-l Machek spune că primăria trebuie să trimită un reprezentant la încheierea contractelor cu 

agenții economici pentru a putea monitoriza cantitățile estimare și evitarea situației ca unii agenți 

economici să nu încheie contractele obligatorii. Secretarul mai prezintă prețurile pentru alte 

tipuri de deșeuri care se ridică la comandă : de pe domeniul public abandonate, moloz etc. 

D-l Machek propune ca și consilierii să se implice și să capaciteze oamenii să facă colectarea 

selectivă , care trebuie să se mărească  ca procent anual , iar neîndeplinirea procentului se va 

răsfrânge asupra taxei pe care va fi obligată primăria s-o suporte.  

D-l Pop readuce în discuție dacă persoanele care nu domiciliază în comună vor plăti taxa de 

salubrizare , secretarul explică faptul că toți cei care locuiesc faptic în comună vor fi taxați 

pentru folosirea serviciului de salubrizare , fiind obligați să folosească serviciul chiar dacă 

locuiesc doar faptic fără acte legale. Primarul spune că s-a demarat împreună cu poliția și și 

procedura de obținere a vizelor de reședință pentru cei care locuiesc permanent în comună , 

pentru a intra în gegalitate și a nu mai ridica suspiciuni.  

  Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 9 

voturi pentru din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.48/2018 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind modificarea nr.de posturi , 

Organigramei și Statului de funcții ; 



                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

   Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul , iar  comisia de specialitate avizul 

favorabil , după care se trece la discuții. 

   D-l Mureșan Septimiu întreabă dacă se va ocupa postul de bibliotecar. 

   Primarul explică faptul că se ocupa dacă va putea fi bugetat, până atunci fostul bibliotecar mai 

deschide peste zi biblioteca la orele în care este fregventată de copii. Nu mai intervine nimeni , 

secretarul dorește să facă câteva precizări: odată cu desființarea postului de pază va trebui 

asigurată paza în instituții cu supraveghere video și alarmă. În acest sens s-a discutat cu firma ce 

a montat sistemul de camere exterioare și s-a făcut un necesar care constă în două camere 

interioare , una pe ușa de la intrare și una pe caserie , un buton de panică la caserie și un sistem 

magnetic antiefracție. Aceste necesități vor fi cuprinse într-o ofertă , și vor trebui cuprinse în 

Planul de achiziții din 2019. Deasemenea va trebui încheiat un contract de mentenanță cu o firmă 

de specialitate.  

  D-l Machek întreabă dacă la școală s-a montat sistem de supraveghere , primarul răspunde că 

da,  la dispensar ar trebui insistat, agenții economici trebuie să se conformeze individual, 

bisericile la fel . 

   Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 9 

voturi pentru, din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.49/2018 a C.L. Rus.   

    Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pe 

trimestrul IV , anul 2018 , cu suma de 20,00 mii lei  ; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

   Primarul prezintă  proiectul,  contabilul prezintă raportul, iar  comisia de specialitate avizul 

favorabil , după care se trece la discuții. 

   D-l Machek întreabă dacă suma de 20 mii lei acoperă cheltuielile de alimentare cu curent a 

stațiilor de transfer. 

   D-l primar spune că nu acoperă aceste cheltuieli , având nevoie de încă 31 de mii . 

   D-l Machek întreabă dacă lucrările vor continua pe timp de iarnă. Primarul spune că vor 

continua când se va topi zăpada.  

   D-l primar spune că ar trebui insistat prin consiliul local să se lege toți oamenii la canalizare . 

Secretarul spune că nu poți obliga oamenii să se racordeze , ci doar prin convingere.  

   D-l Machek spune că dacă se vor explica consecințele și dacă nu vor fi lăsați oamenii să 

deverseze ilegal , atunci oamenii se vor racorda. 

   D-l Mureșan Septimiu spune că prima întrebare a oamenilor va fi cât costă . sens în care 

trebuie estimată suma de racordare pentru a ne putea prezenta în fața oamenilor cu tema făcută. 

   Se discută la comun despre gospodăriile care au nevoie de pompe deoarece sunt sub nivel .  

   Cum nu sunt  discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 9 voturi 

pentru, din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.50/2018 a C.L. Rus.   

     

Nemaifiind altceva de discutat, în legătură cu ordinea de zi ,  secretarul încheie aici  procesul 

verbal al ședinței  , implicit se încheie şi şedinţa C.L.  

 

 

       

  PRESEDINTE  DE  SEDINTĂ,                             SECRETARUL  COMUNEI  

   IOAN MACHEK                                                       IOAN-MARIAN BORA        
 


