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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 25.07.2018,ora 9  la sediul Prim riei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 54/19.07.2018. 
            Secretarul comunei face prezența si constat  c  din totalul de 9 membrii ai consiliului 
local sunt prezenți  9,  fiind prezent și delegatul s tesc Rafa Alexandru,  nu absenteaz  nimeni. 
                                   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 particip   primarul ,  secretarul și contabilul comunei.    
     Președintele de ședinț , d-l Bodea Ioan-Augustin propune votarea  procesului verbal de la 
ședința anterioar .  
     Procesul verbal din şedinţa ordinar  anterioar , cea din 18.06.2018   , se voteaz  în forma 
prezentat   cu 9 voturi pentru ,  din 9 prezenţi, urmând a fi  semnat de c tre preşedintele de 
şedinţ  şi de secretar. 
      
       
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 
        Președintele de şedinţ , d-l Bodea Ioan-Augustin deschide lucr rile şedinţei  și prezint  
ordinea de zi propus  de c tre primar . 
Preşedintele de şedinţ  , consult  consiliul local dac  mai  sunt şi alte probleme urgente de 
discutat în cadrul şedinţei . 
         Cum nu se ridic  alte probleme se  supune la vot ordinea de zi propus   , se  voteaz  cu 9 
voturi pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobat  se prezint   astfel: 
            1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea 

de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Rus, alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local pentru anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 2.   Proiect de hotărâre  pentru modificarea inventarului domeniului public al comunei 

Rus . 

                                 Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           3.   Proiect de hotărâre privind virarea de credite de la un  capitol la altul , în sumă de 
12,66 mii lei ;  
                                 Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea negativă a bugetului local , cu suma de 
21,54 mii lei ;  



                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 70,00 mii lei din 

excedentul anului 2017,, în trimestrul III , anul 2018; 

                                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
           6.    Proiect de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
Rus ,  pentru o perioadă de 3 luni ; 
                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 
Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru toate cele 6 puncte de pe ordinea de zi. 

Pct. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Rus, alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul  prezint  raportul întocmit de responsabilul cu achiziții 
, iar  comisia de specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la discuții.      

    D-l președinte Bodea , cere secretarului s  fac  un rezumat al acestui Program de finanțare. 

    Secretarul explic  faptul c  prin HCL 12/2018 privind bugetul s-au aprobat la secțiunea 
dezvoltare sumele de 56 mii lei pentru culte și 11 mii lei pentru sport- finanț ri nerambursabile. 
Pentru ca aceste sume s  fie accesate trebuie întocmit un Program propriu anual pentr cele dou  
activit ți ( culte și sport) în care s  fie cuprinse sumele alocate, documentațiile care trebuie s  
însoțeasc  cererile de finanțare, termenele de depunere și de soluționare, comisia de evaluare, 
modelele de înscrisuri și anunțul de participare. Dup  aprobarea Programului , acesta împreun  
cu Anunțul de participare trebuie publicate în MO , partea a VI –a și pe site-ul instituției, dup  
care se deschide o sesiune de proiecte de 30 de zile în care se vor depune cererile de finanțare. În 
alte 30 de zile comisia de evaluare va analiza dosarele depuse și va propune 
aprobarea/respingerea lor, urmând ca s  se încheie contracte de finanțare cu solicitanții care au 
îndeplinit condițiile de finanțare. Programul este implementat în anul 2018, pl țile f cându-se în 
dou  tranșe , ultima solicitare trebuid s  se fac  în baza facturilor /chitanțelor pân  la 15 
noiembrie 2018. 

   D-l Pop întreab  dac  un cult va putea face cerere pentru o sum  mai mare în cazul în care  
anumite culte nu vor depune cereri de finanțare . 

   Secretarul r spunde c  da , dac  se vor încadra în suma total  propus .  

   Primarul adaug  s  se aib  în vedere contribuția proprie obligatorie de 10%. 

   D-l Pop întreab  dac  contribuția de 10% poate fi și în natur  , secretarul spune c  se poate și 
așa dac  se poate evalua munca în natur  cu acte doveditoare. Consider  c  ar fi o complicație 
inutil  care nu se va putea justifica dac  manopera nu va putea fi justificat  de o firm  autorizat  
cu factur  sau chitanț . 

    Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 9 
voturi pentru ,  din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.28/2018 a C.L. Rus.   

 



Pct. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre  pentru modificarea inventarului domeniului 

public al comunei Rus . 

                                 Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Primarul prezint    proiectul, secretarul  prezint  raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.      

Cum nu sunt discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 9 
voturi pentru , din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.29/2018 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 21,54 mii lei ;  
                                 Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Primarul prezint    proiectul, secretarul  prezint  raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.      

    D-l Machek întreab  de ce nu a fost virat  suma integral  de 21,54 mii lei la cheltuieli de 
personal.  
    D-na contabil r spunde c  nu sunt credite pentru plata facturiloe la AVE . 
   Secretarul explic  faptul c  doar la Administrație avem nevoie pe întreg anul de 624 mii lei 
, iar în buget s-au prev zut 570 mii lei. Mai amintește c  salariile lunare se pl tesc din 
încas ri și nu sunt v rs minte care s  acopere salariile , de aceea se apeleaz  la excedent 
pentru acoperirea temporal  a golurilor de cas , iar la sfârșitul anului , în funcție de încas ri 
se va stabili ce sum  din excedent va r mâne în folosinț  definitiv  . În mod ideal ar trebui ca 
diferența dintre 624 cât este necesar  și 570 cât a fost prins în buget , adic  54 mii lei s  fie 
folosiți definitiv din excedent , restul sumei folosite din excedent pentru acoperirea temporal  
a golurilor de cas  urmând a se întoarce în excedent.  
   Secretarul prezint  o situație a încas rilor la zi , care sunt semnificative ( 200 mii lei) , dar 
care nu acoper  procentual cheltuielile de personal . Dac  încas rile sunt în procent de 
aproximativ 40% , acestea nu acoper  cheltuielile de personal care în primele 7 luni sunt de 
aproximativ 60%.  
   Amintește secretarul c  în luna viitoare vor trebui asigurate credite și pentru asistentul 
comunitar pentru care s-au stabilit la începutul anului 38 mii lei , iar dup  majorarea din 
martie s-a ajund la suma de 52 mii lei pe întreg anul.  
Arat  c  la paz  s-au prins 27 mii , dar ne trebuie 31 mii, la salubrizare ne trebuie 56 mii în 
loc de 46 mii cât au fost alocați la începutul anului.  
    D-l Machek întreab  dac  pentru asistentul comunitar nu vireaz  DSP-ul , contabilul 
r spunde c  da , dar pentru a putea vira suma real  ne trebuie modificare de buget pentru a 
suplimenta creditele.  
    D-l Pop aduce la cunoștinț  c  s-au f cut propriri , iar oamenii spun c  aceste propriri se 
fac prin aprobarea consilierilor, deoarece s-au introdus paz  sau salubrizare prea mare.  
    Primarul îi explic  faptul c  impozitele și taxele se impun conform legilor . 

          Secretarul spune c   asta trebuie explicat oamenilor faptul c  , consilierii voteaz  stabilirea 
taxelor conform legilor. La fel sunt instituite și propririle pentru r i platnici , conform legilor și 
nu pot consilierii opri sau influența procedura de executare silit  f cut  în baza legii.  
          D-l Mureșan spune c  doar r i platnicii pun așa problema. 
        D-l Feidi spune c  și pe dânsul l-au oprit 5-6 , dar le-a spus c  sunt buni de plat  , c  toat  
lumea trebuie s  se supun  legilor. 



        D-l Bodea cere s  se revin  la ordinea de zi .  
Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 9 
voturi pentru , din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.30/2018 a C.L. Rus.   

 
   Pct. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind retragerea din  bugetul local , pe trim. I 
2018 a sumei de 12,66 mii lei ;  
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  Primarul prezint   proiectul, d-na contabil  prezint  raportul, iar  comisia de specialitate 
avizul favorabil , dup  care se trece la discuții 
  D-na contabil explic  faptul c  banii ce trebuie retrași provin de la dez pezire , dar c  au 
fost calculați eronal de c tre Consiliul județean  deoarece noi i-am cheltuit . Acuma îns  CJ a 
adoptat HCJ nr.71/2018 privind retragerea sumelor nefolosite , iar noi trebuie s  ne 
conform m , urmând ca – din spusele conducerii  CJ – s  ne de-a banii înapoi printr-o 
rectificare. 

Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 8 
voturi pentru și un vot împotriv  – Machek Ioan , din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind 
HCL nr.31/2018 a C.L. Rus.   

 
   Pct. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 70,00 mii lei 
din excedentul anului 2017,, în trimestrul III , anul 2018; 

                                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezint   proiectul, d-na contabil  prezint  raportul, iar  comisia de specialitate 
avizul favorabil , dup  care se trece la discuții 
  D-l Machek întreab  de unde este decalajul așa mare în condițiile în care s-au f cut încas ri 
semnificative. 
  D-na contabil r spunde c  aceste decalaje provin din faptul c  nu am primit bani de la CJ  
pentru echilibrare pe 11.06 bani care-i primeam în fiecare an și din faptul c  a sc zut 
impozitul pe venit de la 18,5 la 10 %. 
  D-l Machek constat  c  deși noi ne-am încasat taxele , CJ nu ne-a virat sumele pentru 
echilibrare. 
Intervine d-l Mureșan Septimiu care spune c  nu s-au primit sumele respective deoarece ,,se 

stă pe bani” , nu se fac investiții și astfel fiind bani nefolosiți în excedent , te las  s  te 
descurci cu ei dac  nu i-ai investit, Consider  c  este un mamagement slab.   
  Primarul afirm  c  a f cut o situație cu . contabila pe investițiile pe care le avem în 
desf șurare , dar c  CJ nu a luat-o în considerare. 
  D-l Machek spune c  trebuie intervenit la CJ , deoarece nu este normal ca o comun  care –și 
încaseaz  impozitele s  nu primeasc  bani , iar alte comune care stau mult mai r u la încas ri 
s  primeasc  bani de la CJ. În ritmul sta , pân  la sfârșitul anului termin m banii din 
excedent și ,, punem mătura în ușă”. 

  D-l Pop spune c  cei buni platnici au pl tit , de acuma au r mas doar cei r i platnici dup  
care trebuie umblat. 

Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 9 
voturi pentru, din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.32/2018 a C.L. Rus.   

 
   Pct. 6 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local Rus ,  pentru o perioadă de 3 luni. 



    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezint   proiectul, secretarul prezint  raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții 

        Primarul a propus prin Proiectul de HCL pe d-l Chiorean Ovidiu-Liviu , conform regulii 
vârstei descresc toare . 
Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 9 
voturi pentru, din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.33/2018 a C.L. Rus.   

 
Nemaifiind altceva de discutat, în leg tur  cu ordinea de zi ,  secretarul încheie aici  procesul 
verbal al ședinței  , implicit se încheie şi şedinţa C.L.  
 
 
       
  PRESEDINTE  DE  SEDINT ,                             SECRETARUL  COMUNEI  
   BODEA IOAN-AUGUSTIN                                         BORA IOAN-MARIAN         
 

 

 


