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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 08.01.2019,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 1/03.01.2019. 

            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 extraordinară din 19.12.2018   , 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: 

          

        Secretarul comunei propune începerea ședinței prin ascultarea și intonarea  imnului de stat 

al României Deșteaptă-te române. Se ridică audiența în picioare și se intonează imnul. 

        Președintele de şedinţă, d-l Machek Ioan urează la mulți ani , 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 . 

        Primarul cere scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului inițiat de dânsul de la pct.1 , 

motivând că nu a venit avizul conform de la Inspectoratul școlar Sălaj. 

        Cum nu se ridică alte probleme se supune la vot ordinea de zi modificată și renumerotată  , 

cu 8 puncte incluse  , se  votează cu 9 voturi pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se 

prezintă  astfel: 
  1.       Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor funcționarilor publici și personalului 

contractual din Primăria comunei Rus familia ocupațională ,,Administrație” 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive , din excedentul bugetului local ,  

         a deficitului secţiunilor de funcționare și  dezvoltare a anului 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei anuale de achiziții publice a comunei Rus” și a  

 ,, Programului  de achizitii publice al  comunei  Rus,  pentru anul 2019 „ ; 



                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 

beneficiarii  Legii nr.416/2001 , pe anul 2019”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu  

handicap grav pentru anul 2019; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2019”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 7.     Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Rus , pe 

următoarele trei luni; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

         8.      Rapoartele de activitate ale : primarului , viceprimarului şi consilierilor locali , pe anul 2018. 

       Prezintă: primar , viceprimar şi consilierii locali. 

Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 7 proiecte de pe ordinea de zi. 

Pct. 1 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor funcționarilor 

publici și personalului contractual din Primăria comunei Rus familia ocupațională ,,Administrație” 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

Primarul prezintă proiectul, secretarul 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.1/2019 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive , din excedentul 

bugetului local , a deficitului secţiunilor de funcționare și  dezvoltare a anului 2018, în sumă de 

884.663,70 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 Mureșan S. cere să se detalieze sumele supuse acoperirii definitive din excedent.  

   D-na contabil explică faptul că trebuie acoperite definitiv din excedentul anului 2017 , sumele 

folosite la cele două secțiuni funcționare și dezvoltare,  în anul 2018, conform Ordinului MFP 

nr.3809/2018. La secțiunea funcționare trebuie acoperită suma de 278.056,00 lei folosită pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă în 2018. La secțiunea dezvoltare este vorba de suma 

folosită la investiții de 606.607,70 lei. Suma care a rămas în excedent este de 291.539,96 lei, care 

va fi evidențiată la execuție și la buget. 

   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.2/2019 a C.L. Rus.   

    

 Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei anuale de achiziții publice 

a comunei Rus” și a ,, Programului  de achizitii publice al  comunei  Rus,  pentru anul 2019 „ ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

   Primarul prezintă  proiectul,  secretarul prezintă raportul responsabilului de achiziții publice, 

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

   D-l Mureșan S cere suplimentarea sumei de la materiale de construcție cu suma de 10 mii lei 

pentru achiziționarea de burlane și jgheaburi necesare a fi înlocuite la dispensarul uman și la 

sediul PAPI. Se votează propunerea și se aprobă în unanimitate, urmând a se modifica pct 9 din 

Plan. 



  D-l Pop Adinel solicită introducerea achiziționării echipamentelor de joacă pentru dotarea 

parcurilor și activarea iluminatului din parcuri. Primarul răspunde că locurile de joacă și băncile 

se vor repara prin forțe proprii , nefiind atâția bani disponibili pentru achiziționarea altora noi, 

putându-se suplimenta suma pentru cumpărare de materiale pentru reparare parcuri..  

  Se supune la vot propunerea și se votează în unanimitate, urmând a se modifica cpt.9 din Plan. 

  D-l viceprimar propune suplimentarea pct. 21 cu 5 mii lei pentru achiziționarea unei motounelte 

, deoarece nu ne putem descurca cu o singură motounealtă. 

  D-l Chiorean propune și achiziționarea unui UPS pentru centrala de la primărie , tot la pct 21.  

  D-l președinte supune aprobarea celor două propuneri de modificare a pct.21, se aprobă în 

unanimitate , urmând a se modifica cpt.21 din Plan. 

 D-l Pop propune un pct pentru reabilitare acoperiș și tavane la căminul cultural din Buzaș. D-l 

primar răspunde că se vor înlocui țigle, dar că nu necesită o investiție de reabilitare aciperiș. D-l 

Pop renunță la propunere. 

D-l Chiorean cere explicații la pct 22 servicii de exploatare forestieră. Primarul răspunde că din 

amenajamentul silvic am plătit o conferință , urmând a se plăti a doua în 2019. 

D-l Machek întreabă dacă este inclusă aici și taxa de pază și dacă ajunge suma alocată. Primarul 

răspunde că taxa de pază este de 7,6 mii lei și ajung cele 20 mii lei propuse și pentru plata pazei 

și pentru conferința a doua a amenajamentului. 

D-l Chiorean întreabă dacă la pct 19 se ajunge suma în cazul în care s-ar dori înlocuirea becurilor 

de pe podul peste Someș cu niște lămpi led. Se discută despre această necesitate și se ajunge la 

concluzia că nu este necesară înlocuirea becurilor actuale din cauză că infrastructura stâlpilor nu 

suportă lămpi , iar o investiție de refacere a infrastructurii întregi nu este oportună. D-l Machek 

propune înlocuirea cu becuri led. D-l Mureșan spune că este un iluminat suficient ca să nu te 

împiedici . Primarul dă exemplu alte poduri care sunt iluminate identic.  

D-l Pop propune înlocuirea tuturor becurilor vechi din Buzaș și Rus cu becuri led . Primarul 

spune că sunt cu becuri economice , dar se va lua măsura înlocuirii cu leduri dacă vor ajunge 

banii. 

D-l Pop mai întreabă ce se mai aude despre rețeaua electrică de la stația de pompe, d-l primar 

spune că a depus documentația la electrica și se așteaptă preluarea rețelei.   

D-l Feidi întreabă pe ce sectoare este cuprinsă tăierea de acostamente de la pct.26. Primarul 

răspunde că se vor tăia pe drumul comunal . 

   Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul cu modificările 

aprobate  și se votează  cu 9 voturi pentru, din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL 

nr.3/2019 a C.L. Rus.     

     

 Pct.4 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de actiuni si lucrari de 

interes local pentru beneficiarii  Legii nr.416/2001 , pe anul 2019”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul asistentului social , iar  comisia de 

specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

    D-l Pop cere să se curețe și de pe uliciori , nu doar din centru- pct.9 . Secretarul completează 

că aici este vorma de pomii ornamentali din centrul comunei.  

    D-l viceprimar propune să se curețe și la Fântânele în zona obeliscului. 

    D-l Machek întreabă dacă s-a finalizat înființarea Asociației sportive, spunând că trebuie 

eficientizată activitatea de întreținere a bazei sportive cuprinsă la pct.7. Secretarul răspunde că s-

a înființat  



   D-l Machek atrage atenția la modul de curățare al cimitirelor, solicită implicarea tuturor 

organelor responsabile privind administrarea și întreținerea cimitirelor.  

  Secretarul face trimitere la legea cimitirelor care trebuie pusă în aplicare, specifică faptul că 

cimitirele nu au o situație juridică tranșată între consiliul local și parohii. Cere să se ia o decizie 

în acest sens. 

  D-l Machek mai cere să se aibă în vedere întreținerea drumului de la mănăstire, suplimentarea 

iluminatului. Primarul răspunde că l-a curățat de câte ori a fost nevoie. 

  D-l Chiorean întreabă ce se poate face la fosta stație de asfaltare pentru a fi întreținută. 

Secretarul explică faptul că se va constitui comisia de inventariere a intravilanelor neîntreținute , 

evidențiind procedura de la Mun. Cluj-Napoca . Mai adaugă faptul că după Legea 7 privind 

cadastrul se pot nota imobile abandonate în Cartea funciară , pe primărie cu titlu provizoriu. D-l 

Machek adaugă faptul că și pe Ordonanța 21 privind gospodărirea sunt măsuri de sancționare. 

 Se propune la comun luarea de urgență a măsurilor legale de soluționare a acestei probleme.  

    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.4/2019 a C.L. Rus.   

    

  Pct.5 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu  handicap grav pentru anul 2019; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul asistentului social  , iar  comisia de 

specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

     Secretarul precizează că trebuie ținut cont de procentul de 10% necesar a fi pus din veniturile 

proprii. 

     D-l Pop întreabă dacă ar fi solicitări sau posibilități să se treacă de pe asistent personal pe 

indemnizație. Secretarul explică faptul că în 2018 am avut un astfel de caz în care persoana cu 

handicap s-a erijat în angajator , comportându-se abuziv cu ultimii doi angajați , motiv pentru 

care primăria nu a dorit să-i mai angajeze asistent personal , astfel a trecut pe indemnizație. 

    D-l Pop precizează că mai sunt și alți asistenți personali care nu-și îndeplinesc atribuțiile. 

Secretarul propune să se facă sesizări dacă cunosc astfel de cazuri particulare și se vor face 

verificări de către compartimentul asistență socială.  

Primarul arată că sunt 14 posturi ocupate și ar fi suficiente 20 de posturi pe 2019. 

    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.5/2019 a C.L. Rus.   

     

 Pct.6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2019”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul 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.6/2019 a C.L. Rus. 

     

 Pct.7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

local Rus , pe următoarele trei luni; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 



Primarul prezintă  proiectul în care este propus ca președinte d-l Feidi Vasile următorul în 

ordinea vârstei, secretarul 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.7/2019 a C.L. Rus. 

              

         Pct.8 al ordinii de zi : Rapoartele de activitate ale : primarului , viceprimarului şi consilierilor locali ,  

pe anul 2018. 

       Prezintă: primar , viceprimar şi consilierii locali. 

  Primul care dă citire raportului este primarul, urmează viceprimarul și consilierii locali . 

Singurul care nu prezintă raportul este d-l Machek care spune că nu a avut timp să-l întocmească 

, dar îl va depune în cel mai scurt timp.  

   La discuții pe marginea rapoartelor , d-l Machek îl întreabă pe d-l viceprimar dacă i-au fost 

scoase d-lui viceprimar din fișa postului atribuțiile privind achizițiile ,urbanismul și situațiile de 

urgență. I se răspunde de către d-l viceprimar că au fost scoase , putându-se deduce și din raport 

că nu a făcut referiri la astfel de atribuții. 

   D-l Machek constată că raportul cuprinde referiri doar la activitatea de gospodărire , nefiind 

menționată nicio altă atribuție delegată de primar , chiar dacă se știe că mai are și alte atribuții.  

   D-l viceprimar spune că s-a referit doar la ce a făcut , dacă sunt lucruri nefăcute , le va face de 

acuma înainte, iar dacă se dorește se poate depune o adresă care să cuprindă ceea ce nu s-a făcut. 

    

   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        
 


