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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 03.09.2018,ora 9  la sediul Prim riei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 57/29.08.2018. 
            Secretarul comunei face prezența si constat  c  din totalul de 9 membrii ai consiliului 
local sunt prezenți  9,  nu absenteaz  nimeni. Delegatul s tesc Rafa Alexandru,  nu 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 particip   primarul ,  secretarul și contabilul comunei.    
     Președintele de ședinț , d-l Chiorean Ovidiu-Liviu propune votarea  procesului verbal de la 
ședința anterioar .  
     Procesul verbal din şedinţa ordinar  anterioar , cea din 25.07.2018   , 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 Chiorean Ovidiu-Liviu 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 utilizării sumei de 50,00 mii lei din 
excedentul anului 2017,, în trimestrul III , anul 2018; 

                                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 

           2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local , pe trimestrele III și IV ale 
anului 2018, cu suma de 16,60 mii lei ;  
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Comisia economică  preda avizele favorabile pentru cele 2 puncte de pe ordinea de zi. 

Pct. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 50,00 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 Mureșan Septimiu întreab  ce se înțelege prin acoperirea temporar  a golurilor de cas  , 
adis  se înțelege faptul c  pune cineva înapoi sumele respective ?  
  D-l primar r spunde c  dac  se vor primi bani se vor pune înapoi , dac  nu – asta este. 
  D-l Chiorean întreab  ce se poate întâmpla dac  nu se pun înapoi și se termina excedentul ? 
  D-l Mureșan S. intervine și afirm  ,, să se termine odată excedentul , să vedem din ce jeburi 
se vor mai lua bani ” , dup  care concluzioneaz  c  dac  se f ceau investiții și se consumau 
banii din excedent , erau obligați s  ne vireze bani de la stat pentru funcționare. 
  D-l primar r spunde c  s-au pus la investiții banii necesari pentru proiectele cuprinse în 
Programul anual de achiziții , iar acești bani au r mas în excedent, motiv pentru care nu ni s-
au dat alți bani pentru funcționare , pân  la epuizarea excedentului. 
  D-l Mureșan S. întreab  ce sum  mai este în excedent ? , r spunde d-na contabil c  au 
r mas 262 mii lei. D-l Mureșan afirm  – mai aveți bani de salarii pe tot anul.  
  D-l Machek întreab  ce sum  merg la salarii din cei 50 de mii și ce sum  merge la cheltuieli 
de funcționare. D-na contabil r spunde c  30 mii merg la salarii și 20 mii la plata facturilor. 
  D-l Machek spune c  nu-i place r spunsul , c  a tot așteptat s  se fac  încas ri ca s  nu 
trebuiasc  folosit excedentul.  
  D-na contabil explic  faptul c  am încasat mai mult de 50%  , dar nicio prim rie nu poate 
funcționa doar din încas rile proprii , nu am primit nimic pe 11.02 , ne taie de la impozitul pe 
venit.  
  D-l Machek arat  c  a v zut proiectul de rectificare pentru județul S laj și c  acele comune 
care au excedent nu primesc nimic , iar cei care nu au primesc bani și funcționeaz  bine 
merci. D  câteva exemple de comune și afirm  c  se folosește tot excedentul la noi și nu-i 
corect , își declar  dezam girea pentru modul în care se folosesc banii și c  nu s-au pus la 
proiecte. 
D-l Mureșan precizeaz  c  li s-a spus c  ajung banii de salarii pân  în noiembrie și iat  c  
déjà s-au luat bani din excedent pentru a treia oar . 
  Primarul intervine și spune c  d-l Machek a v zut doar proiectul cu rectificarea și nu 
rectificarea votat . 
  D-l Machek confirm  c  a spus c  a v zut doar proiectul de hot râre , dar c  de obicei 
proiectele trec așa cum sunt propuse , afirm  dânsul c  s-ar bucura s  vad  luna viitoare mai 
mulți bani obținuți la rectificare. 

Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședinț   supune la vot proiectul  și se voteaz   cu 7 
voturi pentru și 2 voturi împotriv  (Machek Ioan și Mureșan Septimiu)  din 9 consilieri prezenți, 
proiectul devenind HCL nr.34/2018 a C.L. Rus.   

 
   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local , pe 
trimestrele III și IV ale anului 2018, cu suma de 16,60 mii lei ;  
                                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Primarul prezint   proiectul, contabilul prezint  raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții. 
  D-l Chiorean întreab  ce reprezint  suma la cheltuieli de personal. 
  D-na contabil r spunde c  suma reprezint  salariul asistentului comunitar , nemaiavând la acest 
capitol nici credite din motivul c  salariul s-a modificat în luna martie și nu a prev zut la 



începutul anului decât credite la nivelul salariului avut atunci.  Banii vin de la DSP pe subvenții. 
        
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.35/2018 a C.L. Rus.   
Se trece la discuții și inform ri despre probleme ce nu apar pe ordinea de zi. 
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.  
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