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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 23.03.2018 ,ora 11  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 29/16.03.2018 

            Secretarul comunei face prezența si constată că din totalul de 9 membrii ai consiliului 

local sunt prezenți  8,  absentează nemotivat Mureșan Marinel Remus. 

                                   1. Bodea Ioan-Augustin      

                                   2. Chira Vasile – Nicolae 

                                   3. Chiorean Ovidiu-Liviu 

                                   4. Feidi Vasile  

                                   5. Mureșan Marinel-Remus  - absent     

                                   6. Machek Ioan 

                                   7. Mureşan Septimiu  

                                   8. Pop Adinel –Ioan   

                                   9. Ungur Iosif   

             Alături de consilierii locali în funcție , la ședință a fost invitat și d-l Rafa Alexandru , 

delegat sătesc ales pentru satul Fîntînele-Rus .    

     La şedinţa consiliului local mai participă  primarul și  secretarul comunei  .    

     Președintele de ședință, d-l Chira Vasile-Nicolae propune citirea procesului verbal de la 

ședința anterioară. Secretarul afirmă că procesul verbal s-a afișat la avizierul primăriei în termen 

de trei zile de la desfășurarea ședinței și a fost publicat pe site-ul instituției pentru a putea fi 

consultat de consilieri și de populație. Astfel se consideră că toți cei interesați au consultat 

procesul verbal de ședință și nu se va mai da citire procesului verbal în ședință , evitând astfel 

prelungirea ședinței cu 15-20 de minute câte erau alocate citirii procesului verbal. 

     Procesul verbal din şedinţa ordinară anterioară, cea din 16.02.2018   , se votează în forma 

prezentată  cu 7 voturi pentru , și o abținere ( Machek Ioan care afirmă că nu a apucat să citească 

procesul verbal )  din 8 prezenţi, urmând a fi  semnat de către preşedintele de şedinţă şi de 

secretar. 

     Apare și d-l Mureșan Marinel Remus care se scuză că a fost programat cu mașina la RAR și 

de aceea a întârziat. 

       
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 
        Președintele de şedinţă, d-l Chira Vasile-Nicolae 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 propusă  , se  votează cu 9 voturi 

pentru din 9 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  astfel: 

   1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului  în suprafață 

de 2 mp, din   domeniul public  în vederea realizării unor lucrări de investiții în favoarea  

SDEE Transilvania Nord – SDEE Zalău   ;         

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 



  2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea dării spre folosinţă a sumei de 35,00 mii lei  din 

excedentul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în trim.I , anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.      Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant de funcţie publică de 

execuţie din cadrul compartimentului contabilitate  din  Consilier , I, Debutant  în Consilier, I 

, Principal 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 
 Comisiile de specialitate  predau avizele favorabile pentru toate proiectele  de pe ordinea de zi 

aprobată. 

Pct. 1 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a 

terenului  în suprafață de 2 mp, din   domeniul public  în vederea realizării unor lucrări de 

investiții în favoarea  SDEE Transilvania Nord – SDEE Zalău   ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții.   

    D-l Machek întreabă unde este locația în care urmează a se efectua lucrările. 

    Primarul răspunde că la părăul țiganilor , unde se înlocuiesc doi stâlpi , iar postul de 

transformare se coboară din zona în care este amplasat acuma tot la părăul țiganilor fiind înlocuit 

cu un post de transformare mai performant..  

      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 9 voturi pentru ,  din 9 

consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.16/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea dării spre folosinţă a sumei de 

35,00 mii lei  din excedentul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în 

trim.I , anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

      Primarul prezintă   proiectul, secretarul  prezintă raportul , iar  comisiile  de specialitate 

avizele favorabile , după care se trece la discuții .   

      D-l Pop afirmă că după cum a văzut dânsul, banii din excedent sunt pentru salarii, că s-a 

încasat mai puțin decât s-a cheltuit. 

      D-l Mureșan Septimiu întreabă dacă situația asta se va perpetua , spunând că ne-am întins 

mai mult decât ne este plapuma, că banii s-au cheltuit înainte și acuma se cere CL să aprobe . 

Primarul spune că s-au cheltuit în jur de 17 mii din cei 35 de mii propuși spre folosire din 

excedent. 

      D-l Mureșan S. spune că nu i se pare normal să cheltuiești și apoi să vii să ceri aprobarea. 

      D-l Pop întreabă de ce nu au ajuns banii de salarii dacă s-au aprobat în buget cât era necesar. 

      Primarul răspunde că avem restanțe mari la încasări din anii precedenți. 

      Secretarul intervine și încearcă să lămurească situația spunând că se iau acești bani temporar 

din excedent , pentru acoperirea golurilor de casă deoarece nu sunt bani încasați pentru a putea 

acoperi salariile deși credite sunt suficiente în baza bugetului aprobat. Astfel , când se vor regla 

încasările , acești bani se vor întoarce în excedent. Secretarul amintește de OUG nr.11/2018 care 

te lasă să folosești din excedent și dacă nu ai credite suficiente, dar afirmă că la noi nu este cazul 

deocamdată , eventual la sfârșitul anului va trebui să apelăm la această ordonanță în funcție de 

majorările salariale , promovări sau noi recrutări. 

   D-l Chiorean afirmă că nu i se pare normal , dar dacă este legal , asta este. 



 Secretarul întreabă retoric cum li se pare consilierilor normal , să nu se plătească salariile până 

în momentul în care se vor aduna bani în caserie ?  

 D-l Chiorean afirmă că nu este normal să se cheltuiască întâi și apoi să se ceară aprobarea. 

Secretarul spune că aceasta a fost soluția găsită de Trezorerie și de Finanțe , cu condiția ca după 

aprobarea în CL să se trimită hotărârea .  

 D-l Chiorean întreabă ce se întâmplă dacă se respinge proiectul , ce va face Trezoreria ? 

 Secretarul spune că nu și-a pus Trezoreria această întrebare , lor li se pare normal să plătească 

salariile legale și Primăria împreună cu , CL să-și asume operațiunile făcute .  

        Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul , cu 9 voturi pentru ,  din 9 

consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.17/2018 a C.L. Rus.   

 

Pct.3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant de funcţie 

publică de execuţie din cadrul compartimentului contabilitate  din  Consilier , I, Debutant  în 

Consilier, I , Principal. 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții.      

    D-l Pop cere să se explice situația care a dus la necesitatea acestei transformări. 

    Primarul explică faptul că s-a organizat concurs de trei ori pentru postul de debutant ,( nivelul 

postului fiind decis de consiliul local ) , dar niciunul dintre concurenții prezenți nu a promovat 

concursul . Astfel , soluția găsită de conducerea primăriei este de a transforma postul , din  nou , 

pe un nivel cu șanse reale de ocupare , care să fie dorit de concurenți capabili și cu experiență în 

administrație. 

    Primarul enumeră toți candidații care s-au înscris la cele trei concursuri și situația fiecăruia , 

cu dosare respinse , cu un concurent care a copiat prin mijloace electronice , cu concurenți 

nepregătiți care nu au putut face 50 de puncte necesare promovării la interviu din cele 100 de 

puncte maxime. 

    Primarul explică faptul că s-a gândit la cineva încadrat în instituție , care ar îndeplini condițiile 

de consilier principal  și care ar doris ă participe la concurs. 

    D-l Pop afirmă că este de acord să poată participa la concurs o persoană din comună , cu 

calități morale și care să aibă capabilitatea de a gestiona taxele și impozitele , afirmă că în ultimii 

ani a avut multe probleme la stabilirea impozitelor.  

   Se discută la comun despre condițiile de transfer , despre îndatoririle comisiilor de concurs , 

despre modul de promovare a concursului etc. 

      Cum nu sunt alte discuţii se supune la vot și se votează  proiectul cu 8 voturi pentru și o 

abținere ( Machek Ioan )  ,  din 9 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.18/2018 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  

 CHIRA VASILE-NICOLAE                                         BORA IOAN-MARIAN         
 

 


