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            Încheiat  azi 02.11.2018,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 72/26.10.2018. 
            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 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 01.10.2018   , 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 . 
       Primarul comunei propune introducerea pentru caz de urgență a unui punct 5 al ordinii de zi 
propuse  Proiect de HCL  privind desemnarea reprezentanților CL în CA și în 2 comisii permanente 
care funcționează la nivelul Șc. Gim. Nr.1 Rus , deoarece Școala Rus a depus 2 adrese în acest sens.. 
         Cum nu se ridică alte probleme se supune la vot ordinea de zi propusă , cu pct 5 inclus  , se  
votează cu 9 voturi pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării sistemului de semnalizare rutieră 
pe drumul comunal DC 35 Rus-Fîntînele-Rus                                    

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 105,00  mii lei din excedentul anului 
2017; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           3.  Proiect de hotărâre privind virarea de credite , de la un capitol la altul  , în sumă de 
101,60  mii lei; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
          4.   Proiect de hotărâre  privind  mandatarea unei persoane pentru a prelua activitățile 
pentru întocmirea amenajamentului pastoral al comunei Rus ; 



                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
         5.   Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local al 
comunei Rus în Consiliul de  Administrație și în Comisiile cu caracter permanent,   
funcționale la nivelul  Școlii Gimnaziale nr.1 Rus pentru anul școlar 2018-2019 

Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi. 

Pct. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării sistemului de 
semnalizare rutieră pe drumul comunal DC 35 Rus-Fîntînele-Rus                                    

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru;   
   Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , după care se trece la discuții. 
  D-l Machek întreabă dacă amplasarea indicatoarelor este făcută pe baza unei 
consultații/expertize realizate de către un specialist. 
  D-l primar prezintă harta cu locurile unde vin amplasate indicatoarele ,  realizată de firma 
câștigătoare a licitației, d-l Machek mai spune că nu sunt prevăzute indicatoare pentru trecere 
animale , dar  dacă se consideră că nu trebuie,  dumnealui nu are o problemă cu asta.  
  D-l Pop Adinel întreabă dacă se poate face și marcaj pe DC 35, primarul răspunde că va întreba 
dacă se poate face pe ax sau pe părțile laterale, până la un loc fiind o lățime de 5 m , iar de acolo 
fiind mai îngust de 4 m. 
  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.39/2018 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 105,00  mii lei din 
excedentul anului 2017; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
   Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul contabilului, iar  comisia de 
specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 
   D-l Pop Adinel întreabă pentru ce sunt cele 50 mii lei pentru investiții locuințe și servicii. 
   Primarul explică faptul că avem nevoie de 135 mii lei pentru plata curentului la stațiile de 
pompare- canalizare. Astfel se scot de aici 50 mii și se mută 101 mii de la drumuri.   
    D-l Machek spune că 151 de mii sunt cu 16 mii mai mult decât 135 mii cât a spus primarul că 
este necesar. Primarul spune că ce rămâne va fi folosit la terminarea plății pe utilajele din stația 
de epurare, deoarece avem de plată 345 mii și disponibili în buget 330 mii. 
   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.40/2018 a C.L. Rus.   
    Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind virarea de credite , de la un capitol la 
altul  , în sumă de 101,60  mii lei; 
                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
   Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul contabilului, iar  comisia de 
specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 
   D-l Machek întreabă de ce nu a fost prevăzută  suma de 0,60  mii lei de la începutul anului. 
Secretarul răspunde că nu nu a știut contabilul la începutul anului câte ședințe de CL vor fi și 
câte vor trebui plătite , sau câți consilieri vor fi prezenți , așa că acum nu  a mai avut bani la 
indemnizații consilieri și a propus virare  în sumă de 0,60 mii lei. 
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.41/2018 a C.L. Rus.   
     



     Pct.4 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre  privind  mandatarea unei persoane pentru a 
prelua activitățile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al comunei Rus ; 
                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul , iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , după care se trece la discuții. 
     D-l Machek întreabă în ceconstă această amenajare pastorală.  
     Primarul spune că s-au luat probe de cei de la OSPA , s-a făcut documentație , adaugă faptul 
că din 2020 nu se vor mai da subvenții agricole fără acest amenajament pastoral. Secretarul 
completează că se constituie un grup de lucru la nivel județean pentru aprobarea 
amenajamentelor pastorale , din care fac parte și specialiști din cadrul UAT-urilor , iar unde nu 
sunt specialiști se numește funcționarul care lucrează pe Registrul agricol, acesta fiind mandatat 
de către CL.  
    D-l Pop întreabă dacă s-au avut în vedere toate suprafețele de pășune. Secretarul spune că 
toate pajiștile sunt incluse , atât cele din domeniul  public cât și cele private , o problemă ar fi 
achitarea contravalorii documentației , care trebuie plătită de concesionar , în cazul nostru ACB 
Rus , prin scădere din redevența anuală .  
    D-l Pop ridică problema acoperirii pajiștilor cu animale , care va fi foarte greu de realizat 
pentru întreaga suprafață, întreabă dacă primăria va putea da diferența la persoane fizice. 
Răspunde secretarul că da , pe bază de cerere și tabel cu animalele care susțin încărcătura. 
    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.42/2018 a C.L. Rus.   
 

     Pct.5 al ordinii de zi :   Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților  
Consiliului local al comunei Rus în Consiliul de  Administrație și în Comisiile cu caracter 
permanent,   funcționale la nivelul  Școlii Gimnaziale nr.1 Rus pentru anul școlar 2018-2019 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul , iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , după care se trece la discuții. 
  Se fac propuneri pentru reprezentantul în CA al școlii: d-l Mureșan îl propune pe d-l Chiorean . 
Se supune la vot și se votează în unanimitate , cu 8 pentru  din 8, d-l Chiorean se abține.  

  Se fac propuneri pentru comisia de violență. D-l Chiorean îl propune pe d-l Feidi, d-l Machek îl 
propune pe d-l Bodea . D-l Feidi refuză candidatura, se votează propunerea pentru d-l Bodea cu 8 
voturi pentru din 8, d-l Bodea se abține.  

  Se fac propuneri pentru comisia de calitate. D-l Ungur  îl propune pe d-l Pop Adinel nu se mai 
fac alte propuneri , se votează propunerea pentru d-l Pop cu 8 voturi pentru din 8, d-l Pop se 
abține. 
Se trece la discuții și informări despre probleme ce nu apar pe ordinea de zi. 
 
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        


