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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 18.06.2018,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

extraordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 50/14.06.2018. 

            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     

     La şedinţa consiliului local mai participă  primarul și   secretarul comunei.    

     Președintele de ședință, d-l Bodea Ioan-Augustin propune votarea  procesului verbal de la 

ședința anterioară.  

     Procesul verbal din şedinţa ordinară anterioară, cea din 05.06.2018   , 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 Bodea Ioan-Augustin 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  implementarea proiectului   ,, Modernizarea căminului 

cultural Rus” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați (Devizul 

general) 

                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru 

 Comisia  Economică   predă avizul favorabil pentru proiectul  de la Pct.1 de pe ordinea de zi 

aprobată. 

    2.   Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului domeniului public al comunei Rus  

                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru 

Comisia  Juridică  predă avizul favorabil pentru proiectul  de la Pct.2 de pe ordinea de zi aprobată. 

Pct. 1 al ordinii de zi : 1. Proiect de hotărâre  privind  implementarea proiectului                

,, Modernizarea căminului cultural Rus” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați (Devizul general) 

                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru   



  Primarul prezintă   proiectul , secretarul  prezintă raportul compartimentului achiziții, iar  

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

    D-l Chiorean întreabă în ce constă mai exact modernizarea căminului cultural.   

    D-l primar răspunde că se înlocuiește acoperișul , se construiesc grupuri sociale , centrală 

termică , o sală de conferințe și o sală pentru pregătirea artiștilor. Mai spune că nu se poate face 

bucătărie la cămin cultural , că a fost în control săptămâna trecută o doamnă de la AFIR care a 

propus modificarea devizului în sensul că sala de conferințe să fie trecută la neeligibile , iar 

instalațiile sanitare să fie trecute la eligibile . 

   D-l Bodea întreabă la ce sumă se ridică cheltuielile neeligibile. 

   D-l primar răspunde că 61.883 lei cu TVA cu tot , dar TVA-ul se întoarce. Spune că lucrările 

au rămas aceleași , valoarea totală a devizului a rămas aceeași.  

   D-l Chira întreabă când încep lucrările. Primarul răspunde că acuma suntem în faza de 

verificare și aprobare a proiectului , că pe perioada de iarnă nu se poate lucra și că speră să se 

înceapă lucrările la primăvară. 

    D-l Machek spune că în prevederile proiectului de hotărâre se specifică faptul că , Consiliul 

local se angajează că proiectul nu va genera venit , ceea ce ar conduce la modificarea HCL 

privind impozitele și taxele , deoarece noi avem instituită în momentul de față taxa pe cămin. 

Spune că aceasta va trebui scoasă din momentul recepției proiectului. 

    D-l primar îi răspunde că se va putea pune o taxă de închiriere pe mese și pe scaune , care să 

înlocuiască taxa pe cămin. 

        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.26/2018 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 prezintă   proiectul, secretarul  prezintă raportul compartimentului achiziții , iar  

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

D-l Bodea întreabă cu ce s-a modificat Lista bunurilor din inventar. 

D-l primar răspunde că  în urma întabulării s-au constatat diferențe între inventar și 

măsurătoarea reală , în sensul că suprafața primăriei + cămin este mai mică decât în inventar , 

iar suprafața anexelor este mai mare . 

Secretarul explică necesitatea corelării inventarului cu CF-ul pentru aceste imobile. 

Cum nu mai sunt discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 9 

voturi pentru , din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.27/2018 a C.L. Rus.   

 

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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