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            Încheiat  azi 01.10.2018,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 58/25.09.2018. 
            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,  nu este prezent 
deși a fost convocat. 
                                   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 ,  secretarul și contabilul comunei.    
     Președintele de ședință, d-l Chiorean Ovidiu-Liviu propune votarea  procesului verbal de la 
ședința anterioară.  
     Procesul verbal din şedinţa ordinară anterioară, cea din 03.09.2018   , 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 Chiorean Ovidiu-Liviu 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 retrage punctul 3 al ordinii de zi propuse  Proiect de HCL  privind 

aprobarea realizării sistemului de semnalizare rutieră pe drumul comunal DC 35 Rus - Fîntînele-Rus, 
deoarece încă nu s-a putut obține Avizul poliției rutiere , fără de care nu poate fi aprobată semnalizarea 
unui drum public. 
         Cum nu se ridică alte probleme se  supune la vot ordinea de zi propusă , fără punctul 3  , se  
votează cu 9 voturi pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  astfel: 
            1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local , pe trimestrul III , anul 

2018 cu suma de 31,00 mii lei; 

                                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           2.   Proiect de hotărâre privind virarea de credite, în cadrul aceluiași capitol, pe 
trimestrele II și III ale anului 2018, cu suma de 4,93 mii lei ;  
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
            3.   Proiect de hotărâre perivind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local 
Rus , pentru o perioadă de 3 luni; 



                                  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 rectificarea bugetului local , pe trimestrul 

III , anul 2018 cu suma de 31,00 mii lei; 

                                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezintă  proiectul, d-na contabil  prezintă raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , după care se trece la discuții 
D-l Bodea spune că la partea de venituri apare 17+31+17 =65 nu 31 cât este în proiect. 

D-na contabil spune că impozitul din venituri nu este 17 mii, ci minus 17 mii bani care ne sunt 
retrași pentru că nu s-a realizat atâta cât s-a prognozat.   

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.36/2018 a C.L. Rus.   

 
   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind virarea de credite, în cadrul aceluiași 
capitol, pe trimestrele II și III ale anului 2018, cu suma de 4,93 mii lei ; 
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezintă  proiectul, contabilul prezintă raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , după care se trece la discuții. 
        
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.37/2018 a C.L. Rus.   
 

    Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre perivind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului local Rus , pentru o perioadă de 3 luni; 
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Primarul prezintă  proiectul prin care îl propune pe d-l Machek Ioan , secretarul prezintă raportul, 
iar  comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 
 
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.38/2018 a C.L. Rus.   
 
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.  
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