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Nr.1963/20.09.2019 

                                                                    CONVOCATOR   

     CĂTRE ,  

                                 TOȚI CONSILIERII LOCALI ȘI DELEGATUL SĂTESC 

       Având în vedere Dispoziția nr.72/20.09.2019 a primarului comunei Rus , privind 

convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Rus ,  vă transmitem în vederea luării la 

cunoștință și semnării – prezentul convocator. 

a) data, ora şi locul desfăşurării ședinței: 27.09.2019 , ora 9.00 , localul de ședințe din cadrul 

Primăriei Rus; 

    b) proiectul ordinii de zi: 

  1.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local al comunei Rus în 

  Consiliul de  Administrație și în Comisiile cu caracter permanent,   funcționale la nivelul Școlii 

Gimnaziale nr.1 Rus pentru anul școlar 2019-2020 

                    Prezintă: primar : Alexandru Pintea; 

   2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

                    Prezintă: primar : Alexandru Pintea; 

  3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea de distincții unor 

personalități cu merite deosebite; 

                    Prezintă: primar : Alexandru Pintea; 

  4.     Informare privind situația școlilor din comuna Rus , la început de an școlar 2019-20120;  

                    Prezintă: directorul Școlii Gimnaziale nr.1 Rus : prof.Teodora Mureșan; 

    c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:  

La pct.1 : Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate și Adresele Școlii 

Gimnaziale nr.1 Rus nr.256 și 257 / 04.09.2019; 

La pct.2 : Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, Planul de măsuri 

pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

La pct. 3 : Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, Regulamentul pentru 

conferirea de distincții unor personalități cu merite deosebite;  

    d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor 

acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:  

- Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi propusă , însoțite de materialele enumerate mai sus se 

transmit , odată cu Convocatorul ,  Comisiilor de specialitate cărora le-au fost repartizate în vederea 

întocmirii avizelor consultative.  

- Toate Proiectele de pe ordinea de zi , însoțite de materialele care le însoțesc , se vor pune la 

dispoziția consilierilor lacali în mapa de ședință și vor fi disponibile pentru a fi ridicate începând cu 

data de miercuri ,24.09.2019, ora 14. 

    e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de 

hotărâri:  

  Avize necesare: 

- Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi  

      urbanism  - pt. Pct.2; 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism  

      - pt. Pct. 3;  .  

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

tineret şi sport  -  pt .Pct. 1 . 

    f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri: 

- Invităm consilierii locali să depună amendamente de formă sau de fond asupra proiectelor de  
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hotărâri de pe ordinea de zi propusă , amendamente care pot  fi depuse atât în ședința pe comisii cât 

și în ședința ordinară a consiliului local. 

 

   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 cel mai târziu în ziua ședinței , 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        ___________________0766698727 

Chiorean Ovidiu-Liviu      ___________________0755823399 

Chira Vasile-Nicolae          ___________________0762281958 

Feidi Vasile                         ___________________0766371420 

Mureșan Marinel-Remus  ___________________0749988700 

Machek Ioan                      ___________________0742212766 

Mureşan Septimiu             ___________________0729043973 

Pop Adinel -Ioan                ___________________0743016945 

Ungur Iosif                         ___________________0731690424 

 DELEGAT SĂTESC: 

Rafa Alexandru                   __________________0761683559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI RUS, 

                                                                 IOAN-MARIAN BORA 


	Prezintă: primar : Alexandru Pintea;
	4.     Informare privind situația școlilor din comuna Rus , la început de an școlar 2019-20120;
	Prezintă: directorul Școlii Gimnaziale nr.1 Rus : prof.Teodora Mureșan;

