
ROMANIA 
JUDETUL  SALAJ 
COMUNA  RUS 
CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 15.01.2018 ,ora 12  la sediul Prim riei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 15/08.01.2018 
            Secretarul comunei face prezența si constat  c  din totalul de 9 membrii ai consiliului 
local sunt prezenți  9, nu absenteaz  nimeni. 
                                   1. Bodea Ioan-Augustin      
                                   2. Chira Vasile – Nicolae 
                                   3. Chiorean Ovidiu-Liviu 
                                   4. Feidi Vasile  
                                   5. Mure an Marinel-Remus       
                                   6. Machek Ioan 
                                   7. Mureşan Septimiu  
                                   8. Pop Adinel –Ioan   
                                   9. Ungur Iosif   
             Al turi de consilierii locali în funcție , la edinț  a fost invitat i d-l Rafa Alexandru , 
delegat s tesc ales pentru satul Fîntînele-Rus . Procesul verbal întocmit cu ocazia organiz rii  
adun rii s te ti a satului Fîntînele-Rus din data de 07.01.2018 , a fost depus la dosarul acestei 
edințe de CL .  

     La şedinţa consiliului local mai particip   primarul i   secretarul comunei .    
     Pre edintele de edinț , d-l Mure an Septimiu propune citirea procesului verbal de la edința 
anterioar . 
     Procesul verbal din şedinţa ordinar  anterioar , cea din 12.12.2017   , se citeşte de c tre 
secretar i 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: 
        Pre edintele de şedinţ , d-l Mure an Septimiu deschide lucr rile şedinţei  i 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 . 
         Secretarul îi propune primarului scoaterea de pe ordinea de zi a pct.3 Proiect de hotărâre privind 

acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2017, deoarece 
acest punct a fost discutat i aprobat în edința de îndat  din 09.01.2018 , devenind HCL 
nr.1/2018. Primarul consimte i retrage acest punct de pe ordinea de zi , astfel punctele de pe 
ordinea de zi se renumeroteaz . 
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 reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Rus , pentru anul școlar 2018-2019; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  2.       Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local  pe trimestrul al IV-lea 

al anului 2017,  



cu suma de 17,00 mii lei  ;                                                                                       

                    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 2018 „ ; 

                    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 2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor 
cu  handicap grav pentru anul 2017; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  ,, Planului de pază al comunei Rus pe anul 
2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 
2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază al  d-nei Micle Nicoleta-

Valentina-  bibliotecar comunal ;  

                     Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării taxei pentru serviciile de salubrizare ; 

                     Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 10.     Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Rus , 
pe următoarele trei luni; 
                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

        11.      Rapoartele de activitate ale : primarului , viceprimarului şi consilierilor locali , pe anul 2017. 
         Prezintă: primar , viceprimar şi consilierii locali. 
 Comisiile de specialitate  predau avizele pentru toate proiectele  de pe ordinea de zi aprobat . 

Pct. 1 al ordinii de zi :     Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților 
de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Rus , pentru anul școlar 2018-2019; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul argumentativ i Avizul 
Inspectoratului colar , iar  comisia de specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la discuții.      
      Cum nu sunt discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.2/2018 a C.L. Rus.   

 
Pct. 2 al ordinii de zi .       Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local  pe 

trimestrul al IV-lea al anului 2017, cu suma de 17,00 mii lei  ;                                                                                      

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
      Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint  referatul contabilului , iar  comisia de 
specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la discuții .             
      Cum nu sunt discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.3/2018 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 2018 „ ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul , iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.      
    D-l Mure an întreab  dac  are rost s  mai dal m anțuri cât  vreme ies ca ,,scold toarea ” ce a 
ie it pe ultimele anțuri dalate. Primarul spune c  ar mai fi o rigol  de f cut din intersecție în jos, 
d-l Mure an S spune c  mai bine nu dac  vor ie i la fel ca precedentele. 
   D-l Mure an S întreab  la ce se refer  pct 41 Lucr ri suplimentare pentru alimentare cu ap  i 
canalizare în comuna Rus. Primarul explic  c  se refer  la utilajele din stația de tratare i 
transfer. D-l Mure an S întreab  când vom avea canalizare , primarul r spunde c  au fost puse pe 
seap i într-o lun  vom avea r spunsul. 
  D-l Pop ridic  întreb ri referitoare la punctele care se refer  la achizițiile propuse pentru satul 
Buza  , spunând c  ar vrea un termen de realizare . Primarul r spunde c  deocamdat  sunt prinse 
în plan , iar când vor fi prinse proiecte se vor realiza . D-l Pop cere decolmatarea v ii Dumbr vii 
, care a mai fost cerut  în mod repetat. Cere s  fie trecut  în plan. Secretarul spune c  
decolmatarea unor anțuri nu se justific  a se trece în planul de achiziții putându-se face cu 
mijloace proprii. 
  Se discut  de anțul din centrul satului, ferestrele i u ile de la c min etc. 
  D-l Machek spune c  lipse te din plan achiziția pentru capel , primarul r spunde c  este 
contract semnat i de aceea nu s-a mai trecut. D-l Machek mai spune c  unele valori estimative 
nu sunt reale . 
 D-l Feidi spune c  la pct 5 Proiectare ar trebui demarat un proiect pentru amenajarea torenților. 
 Primarul spune c  nu sunt proiecte deschize pe fonduri europene pentru aceste obiective, dar 
torenții sunt luați în evidenț  i se cunosc problemele. 
 D-l Chiorean ridic  problema stației de a teptare din zona c ii ferate. Primarul r spunde c  a 
primit o adres  de la poliție i nu sunt îndeplinite condițiile de amplasare , trebuind s  fie la 25 de 
metri de calea ferat  , asta însemnând a fi  în perimetrul podului peste Some . D-l Chiorean 
întreab  de drumurile vicinale , primarul r spunde c  va mai împ na cu piatr  drumurile r mase 
nepietruite, d-l Chiorean mai întreab  de echipamentele pentru paz  i SVSU , primarul explic  
faptul c  au fost comandate 5 costume SVSU, un costum pentru paz  i salopete complete pentru 
muncitori.   
D-l Feidi cere s  fie t iate acostamentele pe drumuri , fiind cuprinse la pct.36 din plan.  
D-l Chiorean aduce în discuție amenajamentul silvic, primarul explic  faptul c  sunt dou  
conferințe i pân  se vor încheia nu se vor putea marca lemne. Aminte te de protocolul cu Ocolul 
silvic care pune la dispoziție 200 mc lemn de foc , maxim 5 mc /familie. 
D-l Chiorean mai întreab  dac  se va renova i acoperi ul de la magazia din spate. Primarul 
spune c  da. 
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.4/2018 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 2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 



    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul asistentului social , iar  comisia de 
specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la discuții. 
    D-l Chiorean întreab  dac  cimitirul va mai fi m rit sau îngr dit , primarul spune c  va 
propune o sum  în bugetul local. Tot d-l Chiorean întreab  dac  lisele i parapatul podului de 
peste Some  s-au avut în vedere. R spunde viceprimarul c  s-au recuperat din parapeții 
deteriorați , dar trebuie sudate i montate în prim var .  Se mai discut  despre distrugerea  
indicatoarelor rutiere ,bradul de Cr ciun ,  iluminatul peste Some  , stația de autobuz de pe 
drumul european.        
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.5/2018 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 2017; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul asistentului social , iar  comisia de 
specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la discuții.  
    Primarul spune c  avem 16 posturi ocupate i consider  c  sunt suficiente 21 de posturi câte au 
fost i anul trecut. D-l Chiorean spune c  dac  va fi necesar se va mai face un proiect de hot râre 
pentru suplimentare.     
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.6/2018 a C.L. Rus.   
 
   Pct.6 al ordinii de zi :     .      Proiect de hotărâre privind aprobarea  ,, Planului de pază al 
comunei Rus pe anul 2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.   
    D-l Chiorean întreab  dac  cet țenii din Fîntînele i Buza  vor mai pl ti paza atâta vreme cât 
în plan se spune c  nu se efectueaz  paz  în aceste localit ți. Primarul r spunde c  trebuie s  
pl teasc  deoarece fac parte din comuna Rus. D-nii Chiorean i Pop susțin c  nu ar trebui s  
pl teasc  paza cet țenii din cele dou  sate , dar c  s-ar putea monta camere de supraveghere.  
D-l Bodea întreab  cum se mai încaseaz  taxa special  , dac  în HCL privind taxele i impozitele 
se specific  faptul c  doar cei care folosesc serviciul sunt obligați s  pl teasc  taxa. Secretarul 
explic  faptul c  paza este comunal , se face pe obiectivele publice care deservesc întreaga 
comunitate i pentru care trebuie asigurat  paza . Se discut  contradictoriu i la întâmplare pe 
taxa  de paz  . de costul unui sistem de supraveghere cu camere etc. 
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.7/2018 a C.L. Rus.   
   Pct.7 al ordinii de zi .      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pe anul 2018”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul , iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.    
  D-l Pop întreab  cine este propus la promovare pentru funcția de consilier superior , secretarul 
explic  modul de promovare i c  în 2018 d-na Pop Alexandrina îndepline te aceste condiții.  
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 



consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.8/2018 a C.L. Rus.   
   Pct.8 al ordinii de zi :     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază al  d-nei 

Micle Nicoleta-Valentina-  bibliotecar comunal ;  

                     Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul, iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.    
      Cum nu sunt discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.9/2018 a C.L. Rus.   
   Pct.9 al ordinii de zi :     Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării taxei pentru 
serviciile de salubrizare ; 

                     Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, secretarul prezint   raportul , iar  comisia de specialitate avizul 
favorabil , dup  care se trece la discuții.  
    D-l Mure an întreab  dac  s-a negociat cu AVE, primarul r spunde c  da , dar nu s-a putut 
conveni la un preț mai mic decât cel înscris în proiect.Primarul spune c  cei care au contract cu 
alți operatori decât cel contractat de prim rie pentru întreaga comunitate , nu sunt în legalitate. 
Secretarul aduce în discuție prevederile legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localit ților i Ordinul 109/2007 a ANRSC privind ajustarea tarifului. Apoi explic  modul în care 
se poate face modificarea tarifului i exemplific  felul în care au procedat AVE. Mai arat  
lipsurile solicit rii f cute de AVE comparativ cu legea : fi a de fundamentare conform Anexei 2, 
Memoriul tehnico-economic , detalierea comparat  a cheltuielilor existente faț  de cheltuielile 
propuse. 
    D-l Pop întreab  când s-a încheiat contractul , i se r spunde c  în 2017, apoi d-l Pop spune c  
nefiind niciun act adițional , s  respecte contractul. Mai întreab  ce costuri sunt în celelalte 
comune. Primarul d  exemple Letca, Ileanda , Poiana care nici ei nu stau roz pe salubrizare. 
   D-l Mure an spune c  prețul este mare, fundamentarea solicit rii de majorare prezint  riscuri , 
ca urmare propune s  se voteze. 
   D-l Machek intervine i spune c  pentru a trece la o singur  ridicare pe lun  ar trebui consultat  
populația, mai ales c  este acuzat pe nedrept CL c  m re te mereu taxe. Îl întreab  pe primar 
care sunt pa ii de urmat dac  se respinge proiectul actual. Primarul r spunde c  a vorbit cu 
prim ria Coroieni i ar fi posibilitatea de a colecta pentru 1200 lei pe ridicare plus taxa /ton  care 
trebuie pl tit  la depozit. O alt  variant  ar fi cu o firm  din Satu Mare contra prețului de 4,5 lei 
/persoan  f r  TVA. D-l Machek întreab  ce viabilitate va avea aceast  mi care. Primarul 
r spunde c  pân  la adjudecarea serviciului prin Ecodes , la costul mai sc zut oferit de Coroieni 
este bine. D-l Machek spune s  fie atenți ca cei de la Coroieni s  nu majoreze taxele dup  ce vor 
vedea contractul semnat. 
D-l Bodea întreab  dac  se poate da la Coroieni salubrizarea f r  licitație. Secretarul r spunde c  
, propunerea cu Coroienii este la stadiul de proiect i trebuie adunate toate datele pentru a putea 
vorbi în concret : dac  face i selectiva în primul rând , dac  are autorizațiile i avizele necesare 
etc. Apoi explic  faptul c  licitația i implicit delegarea gestiunii este regula , dar c  dup  
expirarea contractului cu AVE din 2014 s-a ales soluția provizorie a contractului de prest ri 
servicii pân  la finalizarea serviciului integrat de salubrizare, provizorat care iat  c  dureaz  de 
peste 3 ani.  
D-l Machek întreab  dac  cei de la Coroieni fac i selectiva, primarul spune c  nu o fac din câte 
tie dânsul . Atunci d-l Machek spune întreab  ce se va face cu raportarea c tre ANRSC pe 

selectiv .  Secretarul întreab  ce facem cu legea care ne oblig  s  facem selecția de eurilor. 



D-l Pop întreab  câte Pubele sunt i cât cost . D-l Machek spune c  sunt i închiriate i omul se 
vede i cu taxa de chirie inclus  în factur .   Primarul intervine i spune c  nu sunt pubele 
închiriate de oameni , ci doar cele mari de 1000 l închiriate de prim rie. 
D-l mure an S întreab  ce preț ar fi avantajos. Primarul r spunde c  prețul actual ar fi convenabil 
i c  din p cate cu AVE nu se mai poate negocia.  

D-l Pop întreab  ce se întâmpl  dac  se respinge proiectul , secretarul r spunde c  se va rezilia 
contractul de c tre AVE pentru motiv c  nu s-a ajustat prețul conform solicit rii AVE.     
      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 0 voturi pentru , 9 voturi 
împotriv  ,  din 9 consilieri prezenți, proiectul se respinge.   
   Pct.10 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 prezint    proiectul cu propunerea d-lui Chira Vasile-Nicolae ca pre edinte , 
secretarul prezint   raportul, iar  comisia de specialitate avizul favorabil , dup  care se trece la 
discuții.      
      Cum nu sunt discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.10/2018 a C.L. Rus.   

           Pct.11 al ordinii de zi :  Rapoartele de activitate ale : primarului , viceprimarului şi consilierilor  
          locali , pe anul 2017. 

         Prezintă: primar , viceprimar şi consilierii locali. 
    Primarul prezint    raportul economico-social pe anul 2017,  viceprimarul cite te raportul de 
activitate  , iar apoi consilierii locali î i prezint  rapoartele individual. D-nii Feidi i Mure an M-
R vor depune rapoartele scrise dup  finalizarea edinței.      
  Pentru edința urm toare nu se propun proiecte pentru ordinea de zi. 
 Nemaifiind altceva de discutat, în leg tur  cu ordinea de zi ,  secretarul încheie aici  procesul 
verbal al edinței  , implicit se încheie şi şedinţa C.L.  
 
 
       
  PRESEDINTE  DE  SEDINT ,                             SECRETARUL  COMUNEI , 
        MURE AN SEPTIMIU                                         BORA IOAN-MARIAN         

 


