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Nr.1350/21.06.2019 

                                                                    CONVOCATOR   

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Rus,  pentru data de 27.06.2019 ora 9.00, în 

sala de şedinţe a Primăriei comunei Rus, cu următoarea ordine de zi propusă : 

  1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile din bugetul local al comunei Rus, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local 

pentru anul 2019;                                           

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.       Proiect de hotărâre privind stabilirea  faptelor săvârşite de instituţiile publice, agenţii 

economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul 

bunei gospodăriri a localităţilor , şi sancţiunile ce se vor aplica pentru acestea ; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării racordurilor la canalizare și a finanțării  

traversărilor necesare realizării racordurilor; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  Avize necesare: 
- Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi  

      urbanism  - pt. Pct. 3.; 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism  
      - pt. Pct. 2;  .  

- Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie copii, tineret şi 

sport  -  pt .Pct. 1  . 

    
   Documentaţia necesară avizării Proiectelor de pe ordinea de zi , o  puteți  ridica începând de MARȚI  

25.06.2019 , ora 12:00,  de la secretarul comunei . 

   Rugăm preşedinții comisiilor de specialitate să convoace comisiile în şedinţă , să întocmească avizele şi 
secretarii comisiilor să întocmească procesele verbale de şedinţă, documente  pe care le vor depune,  în 

dublu exemplar , la secretarul comunei înainte de începerea ședinței de consiliu.  

  Vă rog să detaliați în procesele verbale ,  discuțiile și punctele de vedere ale consilierilor locali din comisii, 
vizavi de proiectele de hotărâre analizate. 

   Vă rog să vă pregătiți pentru ședință prin însușirea normelor legislative pe care se susțin cele 3 proiecte de 

hotărâri , legislație pe care o găsiți trecută în motivarea fiecărui Proiect de hotărâre . 

 

   CONSILIERI:  

Bodea Ioan -Augustin        ___________________ 

Chiorean Ovidiu-Liviu      ___________________ 

Chira Vasile-Nicolae          ___________________ 

Feidi Vasile                         ___________________ 

Mureșan Marinel-Remus  ___________________ 

Machek Ioan                      ___________________ 

Mureşan Septimiu             ___________________ 

Pop Adinel -Ioan                ___________________ 

Ungur Iosif                         ___________________ 

 DELEGAT SĂTESC: 

Rafa Alexandru                   ___________________ 
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