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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 23.04.2019,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 41/17.04.2019. 

            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 Feidi Vasile propune votarea  procesului verbal de la ședința 

anterioară.  

     Procesul verbal din şedinţa ordinară din 08.02.2019   , se votează în forma prezentată  cu 8 

voturi pentru ,  din 9 prezenţi, se abține d-l Machek Ioan care nu a participat la această ședință, 

urmând a fi  semnat de către preşedintele de şedinţă şi de secretar. 
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 

          

        Președintele de şedinţă, d-l Feidi Vasile , 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 în forma propusă , cu 11 

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

astfel: 
  1.     Proiect de hotărâre privind executia bugetară pe anul 2018 ;                                           

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.       Proiect de hotărâre aprobarea bugetului local pe anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.      Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , aferente anului 2020 , cu 

rata inflației de 4,6 % ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării ,, Programului  de achizitii publice al  

comunei  Rus,  pentru anul 2019 „ ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului 

general revizuit pentru obiectivul ,, Modernizare străzi în comuna Rus ” 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 



 6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului 

general revizuit pentru obiectivul ,, Modernizarea căminului cultural Rus” ; 

           Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

compartimentului de Asistenţă socială ,organizat la nivelul comunei  RUS; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de 

salubrizare; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

9.     Proiect de hotărâre privind „Programul propriu de gospodărire si înfrumusetare a localitătilor din 

comuna Rus pentru anul 2019” ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pășunii comunale ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

11.   Proiect de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Rus   

pentru o perioadă de 3 luni ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru;   

Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 11 proiecte de pe ordinea de zi. 

  Pct. 1 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind executia bugetară pe anul 2018 ;      

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

după care se trece la discuții.  

  D-l Machek întreabă dacă în excedent apare și ceea ce a rămas din 217, contabilul răspunde că 

sunt însumate sumele care au rămas din 2017 și sumele din excedentul din 2018. 

  D-l Mureșan Septimiu întreabă dacă sumele luate din excedent pentru acoperirea acelor goluri 

din încasări se reîntorc în excedent, contabilul răspunde că da, secretarul o corectează și afirmă 

că acele sume au fost acoperite definitiv prin HCL-ul privind excedentul din luna ianuarie. 

  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.16/2019 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  .       Proiect de hotărâre aprobarea bugetului local pe anul 2019; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

   Primarul dă citite tuturor veniturilor și cheltuielilor propuse , pe capitole. 

   D-l Machek cere explicarea sumei propuse la cheltuieli la sport, cere sa se explice dacă 

Asociația Club Sportiv Olimpia Rus se finanțează și din alte surse decât bugetul local. Secretarul 

explică faptul că va participa cu procentul de 10% din suma totală , consiliul local acordând 90% 

din total , sumă inclusă la fonduri nerambursabile și aprobată prin hotărâre de consiliu. 

 Primarul explică faptul că anul trecut din contribuția de 10% a asociației s-a cumpărat motorină 

necesară deplasărilor la meciuri. 

   D-l Machek întreabă dacă ajunge suma propusă , dacă pentru achiziția unui scalificator s-a 

interesat cineva cât costă. Primarul răspunde că s-a interesat și costă aproximativ 6 mii lei unul 

pe benzină , dar costul se va amortiza în 3-4 ani.celelalte cheltuieli de la sport acoperă plata 

arbitrilor și taxele federației județene, iar la investiții suma de 5,7 mii lei este plata ce o mai avem 

de efectuat către PFA Blaga pentru tribuna refăcută . 



  D-l Machek își exprimă nemulțumirea vizavi de faptul că la cultură s-au pus doar bani pentru 

sport, neexistând alte sume propuse la cultură dorește să depună un amendament privind alocarea 

unei sume de 5 mii lei la cămin pentru spectacole. 

 Președintele de ședință supune spre aprobare amendamentul propus de d-l Machek care se 

aprobă cu 9 voturi pentru din 9 prezenți , în forma propusă , urmând a se lua de la cheltuieli 

materiale și a se pune la cultura suma de 5 mii lei 

  D-na contabil spune că se poate lua de la cheltuieli materiale primărie și pune la cămin dacă 

este nevoie.  

  D-l Pop întreabă dacă se va susține și racordarea la apă în satul Buzaș , așa cum se acordă bani 

prin acest buget la investiții de racordare la canalizare în satul Rus. Primarul răspunde că va face 

și atunci această propunere consiliului local , iar acesta va hotărâ în consecință. 

  D-l Pop mai ridică problema subvențiilor la încălzire, d-na contabil răspunde că sunt bani veniți 

de la bugetul de stat și că s-au acordat deja.  

  D-l Pop întreabă dacă la investiții la cultură mai sunt bani propuși și pentru celelalte cămine sau 

doar pentru căminul din Rus . Primarul răspunde că nu. Secretarul amintește că cele două cămine 

din satele aparținătoare nu au participat la autofinanțare și cere să se pună în aplicare hotărârea 

consiliului local privind taxa pe cămin.. Acuma se reabilitează căminul din Rus , apoi se vor 

reabilita și celelalte cămine în funcție de fonduri, mai amintește că la căminele din Buzaș și 

Fântânele s-au făcut investiții de-a lungul anilor din bugetul local . 

   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.17/2019 a C.L. Rus.   

    

    Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 

aferente anului 2020 , cu rata inflației de 4,6 % ; 

                    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.18/2019 a C.L. Rus.     

     

 Pct.4 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării ,, Programului  de 

achizitii publice al  comunei  Rus,  pentru anul 2019 „ ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul responsabilului pe achiziții, iar  

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

     Primarul citește punctele care se propun a se adăuga în program. 

     D-l Machek întreabă dacă racordurile propuse se referă la populație, primarul răspunde că da. 

     D-l Mureșan S. întreabă cât va costa efectiv un racord, d-l primar explică faptul că are 3 oferte 

, cea mai avantajoasă este de 1100 lei /racord , din aceasta 50% urmând a fi suportată de la 

bugetul local , iar diferența de cetățenii care se racordează. 

    D-l Machek cere să se depună diligențe pentru racordarea la canalizare, să se explice 

oamenilor că subvenția se va acorda doar celor care se vor racorda în primul an , fiind o 

modalitate de încurajare. 

    D-l Pop întreabă câte gospodării sunt racordate la apă, primarul explică faptul că sunt 242, iar 

tot atâția ar trebui racordați și la canalizare. 

    Secretarul atrage atenția asupra color care nu sunt racordați la apă , folosind surse artizanale, 

întreabă cum se vor racorda aceștia la apă deoarece trebuie contorizați. 



   D-l Machek este de părere că o soluție ar fi sistemul paușal , dar din momentul predării 

canalizării către compania de apă , vor găsi aceștia soluțiile. 

   În privința centralei termice primarul explică achiziția acesteia forțată de spargerea centralei 

vechi în timpul sezonului rece. 

   Achiziția sclarificatorului se va efectua dacă vor fi bani spune d-l primar, d-l Machek spune că 

în program sunt trecute achiziții propuse și nu sunt obligatorii a se realiza , acest lucru depinde 

de existența fondurilor. 

    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.19/2019 a C.L. Rus.   

    

  Pct.5 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a Devizului general revizuit pentru obiectivul ,, Modernizare străzi în comuna Rus ” 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

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

     D-l primar explică modul de calcul al tarifelor pentru monoperă odată cu intrarea în vigoare a 

OUG nr.114/2018. Diferența față de devizul inițial este de 215 mii lei, spune că la construcții 

civile s-au mărit mai mult decât la infrastructură. 

     D-l Bodea. întreabă de unde se va începe, d-l primar spune că sr doris ă înceapă cu drumul la 

mănăstire. D-l Machek întreabă cât este perioada de execuție, primarul spune că 2 ani , iar 

achiziția este terminată și din iunie se va începe lucrarea.  

    D-l Mureșan S. atrage atenția că la mănăstire trebuie făcut un șanț dalat, primarul spune că 

este trecut în proiect.  

   D-l Bodea este de părere că ar trebui început din Fântânele deoarece în acest sat nu este 

canalizare. 

    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.20/2019 a C.L. Rus.   

     

 Pct.6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a Devizului general revizuit pentru obiectivul ,, Modernizarea căminului cultural Rus” ;    

                  Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul funcționarului responsabil de 

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

     Primarul explică faptul că fiind un proiect pe GAL tot ce se adaugă la Deviz se suportă de la 

bugetul local.  

    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.21/2019 a C.L. Rus. 

     

 Pct.7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a compartimentului de Asistenţă socială ,organizat la nivelul comunei  RUS; 

                    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 explică obligațiile ce decurg din prevederile HG 797 , privind organizarea 

compartimentului de asistență socială. Stipulează faptul că va trebui înființat un post de asistent 

social acreditat , deocamdată vacant care se va ocupa în timp , asistentul social împreună cu 

asistentul existent și cu asistentul comunitar vor duce la îndeplinire atribuțiile compartimentului.  



D-l Machek întreabă dacă va trebui angajat acel asistent social deorece presupune costuri 

suplimentare. Secretrul răspunde că deocamdată va rămâne vacant . 

    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.22/2019 a C.L. Rus. 

              

  Pct.8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare 

a taxei speciale de salubrizare; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

      Secretarul prezintă regulamentul propus cu taxele aferente pe fiecare categorie de persoane. 

      D-l Machek întreabă care sunt construcțiile nerezidențiale fără activitate. Secretarul dă ca 

exemplu fosta Secție de asfaltare. 

      D-l Machek întreabă când se depun declarațiile de impunere, d-l Chiorean explică că în 30 de 

zile, d-l Machek spune că trebuie înștiințați oamenii prin orice mijloc. Secretarul explică 

carențele din trecut privind impunerea taxei de salubrizare , lucru care încercăm permanent să-l 

îndreptăm ,împreună cu funcționarul de la impozite și taxe .      

     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.23/2019 a C.L. Rus. 

 

  Pct.9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind „Programul propriu de gospodărire si 

înfrumusetare a localitătilor din comuna Rus pentru anul 2019” ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

       Primarul prezintă  proiectul, viceprimarul prezintă raportul și programul propus pe activități, 

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

       Viceprimarul descrie lucrările făcute în anul precedent . 

       D-l Chiorean cere să se aibă în vedere magazia de lemne de la școala Fântânele. 

      Secretarul face o recomandare d-lui viceprimar vizavi de înștiințarea cetățenilor referitor la 

atribuțiile/obligațiile care le au în domeniul gospodăririi . d-l vice răspunde că a înștiințat un 

anumit număr de cetățeni. 

       D-l Chiorean amintește de parapeții de la intrarea în comună care precedă podul peste 

Someș. D-l primar spune că le va completa , d-l vice spune că sunt câteva în spate în magazie și 

le va suda când va găsi un generator disponibil. D-l chiorean spune că pune la dispoziție 

generatorul personal. D-l Machek și d-l Feidi susțin să se trimită adresă la Direcția tehnică care 

răspunde de acest drum. 

       D-l Chiorean atrage atenția viceprimarului să aibă grijă de parcuri , deoarece sunt părinți 

care se plâng de starea parcurilor. D-l vice răspunde că a confecționat 4 bănci , a reparat locurile 

de joacă și va continua.  

      Tot d-l Chiorean aduce în discuție depozitul de gunoi de la pod de la Cârțu, Secretarul 

completează că depozitele de gunoi necontrolate sunt o problemă generală , se găsesc pe toate 

cursurile de apă și pe toate drumurile de hotar , cere implicare, responsabilitate și control privind 

depozitarea gunoaielor din partea viceprimarului. 

      D-l Machek adaugă faptul că trebuie conștientizați oamenii să selecteze molozul care se 

poate depune pe drumurile de hotar , dar să fie eliminate cuiele, tabla sau sticlele. 

      D-l Chiorean cere să se atragă atenția proprietarilor să nu mai are drumurile de hotar, 

secretarul face o paranteză și precizează o adresă venită de la poliția rutieră care cere să se 



instaleze semne de interzis la intrarea drumurilor de hotar deoarece acestea nu sunt drumuri 

publice deschise circulației. Acestea sunt folosite pentru tractoare și mașini agricole.  

      D-l vice spune ca nu sunt conștienți tractoriștii , nu se poate certa cu fiecare. 

      D-l Pop cere decolmatarea Văii Dumbrăvii, a șanțurilor din satul Buzaș. D-l primar spune că 

se vor decolmata, se ridică o problemă de amplasare a unui șanț care va trebui rezolvată. 

     D-l Machek întreabă dacă pe Groapă la Rus la întabularea sistematică s-a trasat drumul drept 

sau șerpuit cum este acum. D-l primar spune că s-a lăsat drumul drept de 6 metri. 

     D-l Pop ridică problema curățeniei în cimitire. Secretarul amintește că s-a discutat în repetate 

rânduri despre legea cimitirelor și nu s-a hotărât nimic, trebuie tranșat odată dacă sunt cimitirele 

comunei caz în care trebuie trecute în domeniul public sau sunt ale bisericii și în administrarea 

acestora. 

    D-l Machek propune o întâlnire cu toți factorii implicați pentru a se lua o hotărâre, consiliul 

local, consiliul parohial și conducerea primăriei, lucru cu care se declară de acord și d-l Pop. 

    D-l primar deschide discuția privind extinderea cimitirului de pe Costiță, descrie cam cum 

vede dânsul extinderea și pichetarea cimitirului cu alei de acces și cu parcare la poarta de la 

intrare. 

   D-l Machek mai atrage atenția că fundația gardului de la cimitirul de jos este acoperită de 

pământ care trebuie îndepărtat pentru că afectează țeava, șanțul către Berchea trebuie curățat , iar 

în interiorul cimitirelor să se amplaseze locuri îngrădite pentru depunerea coroanelor și a 

celorlalte materiale rezultate . 

   D-l vice spune că a urcat containere de luminație la cimitir , care s-au umplut de iarbă și 

pământ. 

   D-l Pop spune că cimitirele trebuie să fie în domeniul public , deoarece sunt ale întregii 

comunități și nu doar al unei etnii sau religii. 

   D-l Feidi cere să se rezolve problema cu zidul de la cimitirul de pe Costiță , care se distruge din 

cauza apei și a arborilor care-l mărginesc. 

     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.24/2019 a C.L. Rus. 
 

  Pct.10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pășunii comunale ;   

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

       Secretarul prezintă prevederile noii legi a zootehniei nr.32/2019 și explică modalitatea de 

concesionare a pășunii comunale. 

       D-l Machek întreabă cine îngrijește pășunea, primarul răspunde că ,concesionarul. 

       Secretarul cere d-lui Pop să aducă tabelul cu încărcătura de animale pe pășune , d-l Pop 

deschide discuția privind acceptul dat de membrii acociați de a concesiona în continuare pășunea 

, acord dat în Adunarea generală din luna aceasta. Mai informează faptul că venitul realizat în 

2018 se va împărți la membri, s-a hotărât pietruirea unor drumuri și achiziționarea unei sălărițe . 

       D-l Machek dă exemplu un Composesorat care are un venit mare și aduce beneficii 

membrilor, asta în antiteză cu Composesoratul Rus care este condus ineficient. Se discută despre 

composesorat și veniturile sale la comun. 

       Secretarul propune ca să se gândească membrii ACB la posibilitatea înființării unei 

Cooperative agricole , oamenii fiind îmbătrâniți , iar terenurile rămân nelucrate sau se lucrează 

de oameni din alte comune . poate în acest moment oamenii nu vor mai fi reticenți la înființarea 

unei cooperative. 



       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.25/2019 a C.L. Rus. 
 

  Pct.11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Rus  pentru o perioadă de 3 luni ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

      Primarul a propus conform cutumei pe d-l Mureșan Marinel –Remus . 

     Cum nu sunt alte discuţii, președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 9 consilieri prezenți, d-l Mureșan Marinel Remus se recuză ,  proiectul 

devenind HCL nr.26/2019 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.  

 

 

 

 

 

 

       

  PRESEDINTE  DE  SEDINTĂ,                             SECRETARUL  COMUNEI  

   VASILE FEIDI                                                          IOAN-MARIAN BORA        
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