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            Încheiat  azi 04.12.2018,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 96/26.11.2018. 

            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 02.11.2018   , 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 propune o urare de La mulți ani cu ocazia zilei 

naționale a României, toți cei prezenți se ridică în piciore și urează ,, La mulți ani România”.  

        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 4 puncte incluse  

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

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor lacale pentru anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

           2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 100,00  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 

11,00 mii lei; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

, cu suma de 30,50 mii lei  ; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
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 stabilirea impozitelor și taxelor lacale 

pentru anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru;    
Primarul cere secretarului să prezinte raportul , secretarul citește  proiectul, prezintă raportul 

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

  Secretarul explică modificările propuse față de anul 2018 : modificarea impozitului pe 

terenurile intravilane ocupate de curți- construcții, taxa de salubrizare recalculată după estimările 

firmei câștigătoare a licitației și după trecerea în revistă a cetățenilor activi din comună de către 

primar și viceprimar, reintroducerea taxei de salubrizare pentru casele locuite sporadic , dar care 

depun gunoi menajer, majorarea impozitului pe tractoarele înregistrate care nu au capacitatea 

evidențiată, introducerea impozitului pe bărci , modificarea taxei pe închirierea căminelor 

culturale în taxă pe scaune și mese păstrându-se valorile din anul trecut, scoaterea taxei de pază 

etc.  

  D-l Pop Adinel întreabă dacă se plătește taxa și pe bănci , deoarece la Buzaș sunt confecționate 

bănci pentru cămin și mai întreabă dacă la Buzaș și Fîntînele sunt responsabili de cămin.  

  Primarul răspunde că pot fi consilierii responsabili de căminele din cele două sate. 

  D-l Pop Adinel spune că sunt doi ani de când s-a stabilit majorarea cu 50% a impozitului pe 

terenurile nelucrate , așadar întreabă dacă din acest an se va pune în aplicare. 

   Îi răspunde secretarul că se va constitui o echipă care va identifica și monitoriza terenurile 

nelucrate în ultimii doi ani , se va face o listă cu proprietari și suprafețe și va fi supusă aprobării 

consiliului local. Mai adaugă faptul că în această lună o comisie va face inspecții fiscale la 

persoanele fizice și juridice care au construit fără autorizații. 

  D-l Bodea spune că nu se mai face nicio referire la taxa de pază.  

  Secretarul spune că de la 1 ianuarie se va desființa postul de pază din lipsă de fonduri , fiind 

mari dificultăți în încasarea taxei de pază, angajatul urmând să meargă în pensie anticipată un an 

de zile până la trecerea la pensie pentru limită de vârstă. Secretarul mai spune că în decembrie se 

va depune un proiect de modificare organigramă care va include desființarea postului de pază și 

introducerea a două posturi vacante la compartimentul de asistență socială. Deasemenea va 

trebui aprobată rețeaua școlară pe 2019/2020 după primirea avizului conform de la inspectoratul 

școlar.  

  D-l primar explică , calculul taxei de salubrizare după estimarea trimisă de firma  câștigătoare , 

precizează că Instal SRL a câștigat licitația și urmează să semneze contracte în luna decembrie 

pentru comunele din Loc 2.  

  D-l Mureșan Septimiu întreabă dacă firma de salubrizare încheie contracte cu oamenii sau cu 

primăria. 

  Secretarul explică faptul că se încheie contract cu primăria în numele întregii comunități , 

estimând un număr de 700 persoane active . 

  Se discută la comun despre persoanele care datorează taxa de salubrizare , evidențiindu-se că  

nu este obligatoriu să aibă stabilit domiciliul sau reședința în comuna Rus , este important dacă 

folosesc sau nu serviciul de salubrizare.  

  D-l Bodea întreabă dacă se poate face o diferențiere între străinașii care produc gunoi menajer , 

deci folosesc serviciul și cei care nu folosesc serviciul? 

  Secretarul răspunde că se poate face această diferențiere , cei care nu folosesc serviciul nu vor fi 

taxați. Amintește de acțiunile deschise în instanță de către cei care contestă serviciul de 

salubrizare. 



  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.44/2018 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 100,00  mii lei din 

excedentul anului 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 Mureșan cere să se detalieze alocarea sumei ce se dorește a fi folosită din excedent.  

   D-na contabil explică faptul că trebuie pusă o valoare de 50 mii lei pentru procentul de 10% 

din cheltuielile de personal cu asistenții personali, iar restul banilor se folosesc la salariile 

celorlalți angajați pentru luna noiembrie .  

   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.45/2018 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 11,00 mii lei; 

                                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

   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.46/2018 a C.L. Rus.   

     

     Pct.4 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pe 

trimestrul IV , anul 2018 , cu suma de 30,50 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 de unde provin cei 10 mii lei de la 51.02 venituri..       

    D-na contabil explică faptul că s-au depășit cu 2 mii lei încasările de la alte impozite și taxe , 

fiind preconizate la începutul anului 50 mii lei , încasându-se 52 mii până în prezent și cu 

perspectiva de a se mai încasa , prin urmare a propus suma de 10 mii lei pentru rectificarea 

bugetului. 

    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.47/2018 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.  

 

 

       

  PRESEDINTE  DE  SEDINTĂ,                             SECRETARUL  COMUNEI  

   IOAN MACHEK                                                       IOAN-MARIAN BORA        


