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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 09.01.2018 ,ora 14  la sediul Prim riei comunei Rus, cu ocazia şedinţei de 
îndat   a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 16/09.01.2018 
            Secretarul comunei face prezența si constat  c  din totalul de 9 membrii ai consiliului 
local sunt prezenți  8, absenteaz  nemotivat Mure an Marinel-Remus. 
                                   1. Bodea Ioan-Augustin      
                                   2. Chira Vasile – Nicolae 
                                   3. Chiorean Ovidiu-Liviu 
                                   4. Feidi Vasile  
                                   5. Mure an Marinel-Remus  -absent     
                                   6. Machek Ioan 
                                   7. Mureşan Septimiu  
                                   8. Pop Adinel –Ioan   
                                   9. Ungur Iosif   
     La şedinţa consiliului local mai particip   primarul ,  secretarul comunei i contabilul 
comunei. 
       
                                                             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 . 
Cum nu se ridic  alte probleme se  supune la vot ordinea de zi propus   , se  voteaz  cu 8 voturi pentru 
din 8 prezenţi . Ordinea de zi aprobat  se prezint   astfel: 
   1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive , din excedentul bugetului 

local , a deficitului secţiunii de dezvoltare a anului 2017, în sumă de 149.201,03 lei 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
 
          Secretarul precizeaz  c  fiind o edinț  de îndat  , punctul unic de pe ordinea de zi nu necesit  a fi 
însoțit de avizul comisiei de specialitate, fiind o excepție de la regul  , reglementat  de factorul urgenț . 

 

Pct. 1 al ordinii de zi :     .     Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive , din 

excedentul bugetului local , a deficitului secţiunii de dezvoltare a anului 2017, în sumă de 
149.201,03 lei 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
    Primarul prezint    proiectul, d-na contabil  raportul, , dup  care se trece la discuții .  
    Pre edintele de edinț  , d-l Mure an Septimiu îi cere d-nei contabil s  explice necesitatea 
echilibr rii excedentului i starea de urgenț  . 
    D-na contabil explic  necesitatea acoperirii sumei de bani folosit  în 2017 de la partea de 
dezvoltare, sum  care este acoperit  definitiv din excedentul bugetului local . 



    Starea de urgenț  survine din ordinul MFP nr.3244/19.12.2017 prin care la Cap.V , pct.5.13.3, 
alin.(1) lit.b) precizeaz  modul de acoperire a deficitului din cadrul secțiunii dezvoltare i 
inclusiv termenul limit  de 9 ianuarie 2018 pentru realizarea acestei acoperiri. 
    Secretarul explic  faptul c  f r  aceast  reglare a deficitului din excedent, nu se fac pl ți de 
c tre Trezorerie în 2018 , implicit nu se pl tesc salariile pe luna decembrie 2017. 
    D-l Machek cere cuvântul i arat  c  se putea face o edinț  din timp pentru a nu se ajunge la 
aceast  țedinț  de îndat  , întrucât Ordinul este din 19 decembrie 2017. 
    Secretarul  explic  faptul c  nu se putea ti suma deficitului decât dup  încheierea exercițiului 
bugetar pe 2017, abia din 4 ianuarie s-a vorbit despre necesitatea unei HCL privind deficitul pân  
în 9 ianuarie, ori înc  nu se tia suma , nu exista raport i am convenit s  introducem punctul în 
edința ordinar  pentru a nu forța o extraordinar  doar pe acest punct, urmând ca d-na contabil s  

vorbeasc  în Trezorerie despre acceptarea acestei soluții. 
   Ast zi 09.01.2018 Trezoreria ne-a comunicat faptul c  nu poate trece peste acest termen de 
9.01.2018 i c  au nevoie de hot râre ast zi, astfel am fost constrân i s-  convoc m CL în 
edinț  de îndat . 

    Secretarul mai explic  faptul c  în luna ianuarie trebuie avute în vedere multe proiecte de HCL 
, astfel s-au preg tit 11 astfel de proiecte pentru edința ordinar  care a fost convocat  în data de 
8.01.2018 pentru data de 15.01.2018 , iar materialele de la punctele  de pe ordinea de zi propus  
au fost finalizate în data de 9 .01.2018 , fiind ast zi pe masa comisiilor care le pot dezbate i 
aviza.  
  Cere consilierilor locali s  termine cu obstrucțion rile sistematice din timpul edințelor i s - i 
de-a interesul în vederea atingerii scopului pentru care au fost ale i în acest consiliu.  
     
  D-l Mure an cere s  se lase certurile pân  dup  finalizarea edinței i propune votarea 
proiectului. 
 Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot i se voteaz   proiectul cu 8 voturi pentru ,  din 8 
consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.1/2018 a C.L. Rus.   

 
Ordinea  de zi a fost epuizat   , astfel secretarul încheie aici  procesul verbal al edinței  , implicit 
se încheie şi şedinţa de îndat  a C.L.  
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