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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 16.02.2018 ,ora 10  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 21/08.02.2018 

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

local sunt prezenți  9, nu absentează 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   

             Alături de consilierii locali în funcție , la ședință a fost invitat și d-l Rafa Alexandru , 

delegat sătesc ales pentru satul Fîntînele-Rus .    

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

     Președintele de ședință, d-l Chira Vasile-Nicolae propune citirea procesului verbal de la 

ședința anterioară. 

     Procesul verbal din şedinţa ordinară anterioară, cea din 15.01.2018   , se citeşte de către 

secretar și 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 Chira Vasile-Nicolae 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  , se  votează cu 9 voturi 

pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  astfel: 

   1.     Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe anul 2017; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.      Proiect de hotărâre privind aprobrea normativului de cheltuieli pentru dotarea cu 

autoturisme a Consiliului local Rus; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  4.      Proiect de hotărâre privind închirierea a trei spații comerciale din satul  Rus,  aflate în 

domeniul public al comunei Rus, judetul Salaj; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului propriu de gospodărire și 

înfrumusețare a localitătilor din comuna Rus , pentru anul 2018” ; 



                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  6.      Informare privind întabularea sistematică în comuna Rus (2017-2018) ; 

                    Prezintă: director OCPI Sălaj : Marian Claudiu -Mihail; 
 Comisiile de specialitate  predau avizele favorabile pentru toate proiectele  de pe ordinea de zi aprobată. 

Pct. 1 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe anul 2017; 

                    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 mai sunt plăți de recuperat din 2017, răspunde contabilul că am 

recuperat 25 mii de la Electromara și mai sunt de recuperat 19 mii până în martie. O altă 

întrebare a d-lui machek : în ce procent s-au încasat  impozitele și taxele pe 2017, contabilul 

răspunde că s-au încasat 97% conform prevederilor , dar după controlul de la Curtea de conturi  

s-au constatat debite și a scăzut procentul, urmând a se face procedura de executare silită : 

înștiințare de plată, somație și titlu executoriu, ceea ce nu s-a făcut până acuma.       

      Cum nu sunt discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 

consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.11/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

      Primarul prezintă   proiectul, contabilul prezintă raportul , iar  comisiile  de specialitate 

avizele favorabile , după care se trece la discuții .   

       Contabilul face o corecție față de raportul inițial 403,2 rămas în excedent față de 458,2 cât 

era trecut  , a mai introdus 10 mii la investiții pt PUG de care a uitat, iar sumele recuperate din 

anii precedenți se adaugă : 25 mii la secțiunea dezvoltare și 1,2 mii la secțiunea funcționare. 

       D-l Feidi întreabă ce înseamnă 230 mii servicii religioase . Răspunde primarul că 180 mii 

sunt pentru capelă , iar 50 mii sunt pentru biserici pe bază de proiect , în funcție de ce are fiecare 

de construit sau de achiziționat , dovedit cu facturi.  

       D-l Machek întreabă la venituri dacă suma planificată din amenzi nu este prea mare, având 

în vedere că cei de la rutier nu mai varsă bani la bugetul nostru, consideră dânsul că suma 

planificată nu este realizabilă. D-na contabil spune că avem de recuperat 40 mii din amemzi 

restante, iar diferența speră s-o adune de la poliția rutieră cu care s-a vorbit și au convenit să 

verse bani în continuare la bugetul comunei Rus. 

       D-l Chiorean spune că se poate realiza dacă vine poliția în continuare cu bani din amenzile 

rutiere. 

       D-l Bodea propune să se discute cheltuielile în ordine pe capitole. 

       D-l primar prezintă cheltuielile propuse. D-l Machek spune că , cheltuielile cu salariile sunt 

mai mari decât veniturile proprii. D-na contabil spune că la salarii mai vin și bani din cote 

defalcate. D-l Machek spune că este o diferență mare la salarii față de anul trecut deși s-a 

micșorat suma la cheltuieli materiale. La învățământ spune că este o scădere substanțială față de 

anul trecut , consideră că sunt mici cheltuielile materiale la școală. Primarul răspunde că se vor 

da bani la școală și la rectificări. D-l Chiorean spune că mai au de plătit lemnele la școală și că 

din banii rămași de la centrală au cumpărat xeroxul. Primarul spune că centrala și xeroxul sunt 

investiții și nu se încadrează în cheltuieli materiale secțiunea funcționare. 

      D-l Machek întreabă ce se preconizează a se face cu cei 11 mii de la sport. Primarul răspunde 

că de aici se supoartă doar cheltuielile cu baremul arbitrilor , vizele pe legitimații și deplasările. 

       D-l Machek întreabă dacă la mediu s-a ținut cont de majorarea taxei de salubrizare, 



contabilul răspunde că sunt cheltuielile cu salubrizarea și salariile muncitorilor. 

       D-l Machek cere explicații privind suma de 31 mii pusă la drumuri. Primarul răspunde că 

17,10 mii sunt dezăpezirile , iar diferența este pentru desfundat șanțuri , și depus piatră pe 

drumuri. 

        D-l Pop întreabă cum se vor împărți banii alocați pentru biserici , cei 50 mii de la investiții 

servicii religioase. Enumeră toate bisericile, mănăstirea și celelalte culte, amintește că la Buzaș 

este în construcție casa parohială și ar avea nevoie de mai mulți bani. Cere să se stabilească 

limite pentru fiecare biserică în funcție de priorități. Primarul aduce la cunoștință faptul că la 

Fîntînele i s-a cerut să asfalteze drumul la biserică , dar acesta este prins pe proiectul cu 

drumurile. Primarul cere să se facă propuneri privind împărțirea banilor : se propune la biserica 

ortodoxă  Rus 15 mii , la biserica ortodoxă Buzaș 15 mii, la mănăstire 10 mii , la biserica 

ortodoxă Fîntînele 10 mii , la biserica Baptistă Rus 3 mii , biserica Penticostală Rus 2 mii, 

biserica Penticostală Buzaș 1 mie, totalul rezultă 56 mii mai mult cu 6 mii decât suma propusă, 

astfel d-l Pop depune un amendament prin care să se mărească cu 6 mii suma luată din excedent , 

rezultând 236 mii investiții servicii religioase. Se supune la vot amendamentul și se votează cu 9 

din 9 în forma propusă de d-l Pop.  

       D-l Mureșan S. aduce în discuție faptul că este anul centenarului, iar d-na profesoară 

Mureșan a făcut un proiect în care sunt incluse : refacerea bisericii de lemn și reabilitarea 

mormântului Frâncu. Secretarul spune că prefectura Sălaj a făcut un calendar pentru acest an cu 

ocazia centenarului , iar comuna Rus a trecut în calendar comemorarea zilei de 1 decembrie și 

ziua eroilor. La ziua eroilor s-a propus program artistic al școlii Rus, prezentarea monografiei 

care se finalizează până atunci și eventual sfințirea unui monument al eroilor din cele trei 

existente, asta însemnând că se va face un proiect de reabilitare și va fi reabilitat cel puțin un 

monument.  

        D-l Machek arată că la monumentul din Rus au mai rămas de placat soclul și crucea și ar fi 

bine să se finalizeze măcar acestea.  

        Vizavi de mormântul lui Frâncu , secretarul propune să se ceară o sponsorizare de la 

Mitropolia Blaj , cea care a intrat în posesia pădurii fundației Frâncu. Primarul răspunde că va 

discuta și va propune această sponsorizare.  

        D-l Mureșan S , spune că pentru proiectul d-nei Mureșan , dacă se va face mormântul lui 

Frâncu din sponsorizări , atunci nu ar mai trebui alocați alți bani. 

        Se discută la comun despre alocarea de alți bani din excedent pentru cultură , dar nu se mai 

propune niciun amendament de către d-l Machek pentru modificarea proiectului și suplimentarea 

sumei de la cultură, deoarece se așteaptă să se facă o expertiză pentru a ști câți bani trebuie ca să 

poată scoate din excedent ulterior. 

        Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul în forma modificată cu 

amendamentul aprobat , cu 9 voturi pentru ,  din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL 

nr.12/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct.3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobrea normativului de cheltuieli pentru 

dotarea cu autoturisme a Consiliului local Rus; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții.      

    Primarul explică faptul că a doua mașină trebuie disponibilizată , neavând dreptul de a deține 2 

mașini. Secretarul explică cum se face disponibilizarea prin anunț către alte instituții publice care 



nu au mașină în dotare , iar acestea trebuie să-și de-a acordul în 30 de zile . Dacă în 30 de zile nu 

acceptă nicio instituție dispoponibilizarea, atunci mașina se scoate din funcțiune și se licitează , 

putând participa oricine la licitație. 

    D-l Machek întreabă ce se întâmplă dacă se depășește cota de carburant, se poate suplimenta 

sau nu. Secretarul răspunde că pe bază de raport motivat se poate depăși cota , Curtea de conturi 

nu se leagă de depășirea cotei dacă este motivată . 

      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 

consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.13/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct.4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind închirierea a trei spații comerciale din satul  

Rus,  aflate în domeniul public al comunei Rus, judetul Salaj; 

                          Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

    Secretarul prezintă cele trei cereri depuse pentru cele trei spații descrise în Caietul de sarcini și 

în anexă. 

    D-l Machek consideră necesară intervenția primăriei în alocarea unui spațiu adecvat unde 

pensionarii care așteaptă să-și primească pensia, iar dacă nu se crează spațiu să meargă cu 

pensiile la pensionari.  

    D-l Pop cere d-lui Mureșan R. care este agent poștal  să explice cum își desfășoară activitatea 

un agent poștal. D-l Mureșan R răspunde că merge cu pensiile și cu alocațiile din casă în casă și 

că agentul poștal poate ține oficiul acasă sau în alt spațiu închiriat în acest sens , dar că Poșta  nu 

suportă cheltuielile privind chiria.   

    Secretarul spune că spațiul primăriei îl putem amenaja după bunul plac. 

    D-l Chiorean precizează că nu ar trebui să amenajeze primăria spațiu de așteptare ,  ci trebuie 

să meargă agentul din casă în casă . Secretarul răspunde că nu este acesta obiectul acestui proiect 

de HCL , cum își desfășoară poștașul activitatea, această problemă trebuie ridicată la directorul 

poștei prin sesizări- reclamații , chiar cu implicarea conducerii primăriei dacă se primesc plângeri 

de la cetățeni.  

    D-l Mureșan R spune că poștașul are obligația de a duce pensia și că are probabil 2 ore de 

ghișeu. 

    D-l Machek cere un răspuns până la ședința următoare.  

    Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 

consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.14/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct.5 al ordinii de zi : .      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului propriu de 

gospodărire și înfrumusețare a localitătilor din comuna Rus , pentru anul 2018” ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

    Primarul prezintă   proiectul, viceprimarul prezintă raportul și anexa cu Programul propus , iar  

comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții.  

    D-l Pop cere închiderea gardului care împrejmuiește parcul și stricat poduțul la cămin și 

refăcut . 

   Viceprimarul spune că va face decolmatarea Văii Dumbrăvii și va decolmata și șanțurile. 

    D-l Chiorean întreabă cine va vopsi podurile, primarul spune că le vom vopsi noi deși este 

atribuția CJ. Viceprimarul spune că va suda și lisele căzute , iar primarul adaugă faptul că va mai 

cere lise de la d-l Buda Ovidiu pentru a fi complete. 

      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 



consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.15/2018 a C.L. Rus.   

 

   Pct.6 al ordinii de zi : Informare privind întabularea sistematică în comuna Rus (2017-

2018) ; 

                    Prezintă: director OCPI Sălaj : Marian Claudiu -Mihail 

    Primarul prezintă în parametri mari în ce constă întabularea sistematică, sectoarele care sunt 

propuse pentru întabulare în acest an în comuna Rus și faptul că măsurătorile vor fi efectuate de 

Bora Liviu PFA. Prezintă primarul , anunțul care a fost . 

    Secretarul spune că d-l director OCPI nu a reușit să ajungă la ședință, astfel a fost invitată d-na 

Bora Ana Maria la ședință , deoarece este funcționarul public din primărie care a fost desemnat 

să se ocupe cu strângerea actelor și a informațiilor de la cetățenii care au teren în cele trei 

sectoare. Astfel d-na Bora prezintă etapele ce trebuie parcurse în procesul de întabulare 

sistematică.   

    D-l Machek întreabă în ce interval se face identificarea și adunarea documentelor , răspunde d-

na Bora că din 19 începând și până în 28 februarie , iar dacă va trebui vom prelungi perioada . 

    D-na Bora explică faptul că terenurile se identifică pe hartă , se culeg datele și documentele, se 

măsoară de topograf terenurile, se întabulează pe proprietari , iar dacă nu găsim proprietari pe 

anumite terenuri , acestea se vor întabula provizoriu pe comuna Rus , iar ulterior , în funcție de 

documentele probante se va trece pe proprietar.  

    D-l Pop atrage atenția asupra respectării vecinătăților , primarul spune că la Iughere vor fi 

probleme deoarece  oamenii țin mai mult teren decât au în TP extinzțndu-se până la Someș. 

Secretarul intervine și afirmă că nu vor fi probleme din acest punct de vedere deoarece se 

întabulează cât are fiecare în TP , iar diferența se face rezervă a Comisiei locale de fond funciar. 

    D-l Pop întreabă dacă după terminarea celor trei sectoare se va face întabularea și pe restul 

comunei , îi răspunde d-na Bora că se va continua în funcție de banii alocați pentru acest proiect , 

până la finalizarea întabulărilor, s-a început cu sectoare din extravilan , iar după finalizarea 

întabulării extravilanului se va trece la intravilan. 

    Secretarul atrage atenția asupra necesității identificării proprietarilor , roagă consilierii locali 

să se implice în informarea oamenilor privind necesitatea prezentării la primărie pentru 

identificare , sunt așteptați și cei care folosesc terenurile pentru ca prin actele de mână ale 

acestora să se ajungă la proprietar. 

       

 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  

 CHIRA VASILE-NICOLAE                                         BORA IOAN-MARIAN         
 

 


