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                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 27.06.2019,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 55/21.06.2019. 

            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 și  secretarul comunei.    

     Președintele de ședință, d-l Mureșan Marinel-Remus propune votarea  procesului verbal de la 

ședința anterioară.  

     Procesul verbal din şedinţa ordinară din 23.04.2019   , se votează în forma prezentată  cu 9 

voturi pentru ,  din 9 prezenţi, urmând a fi  semnat de către preşedintele de şedinţă şi de secretar. 
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 

          

        Președintele de şedinţă, d-l Mureșan Marinel-Remus , 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 3 

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

astfel: 

  1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Rus, alocate pentru activităţi nonprofit 

de interes local pentru anul 2019;                                           

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.       Proiect de hotărâre privind stabilirea  faptelor săvârşite de instituţiile publice, agenţii 

economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în 

domeniul bunei gospodăriri a localităţilor , şi sancţiunile ce se vor aplica pentru acestea ; 

                   Prezintă: viceprimar : Ungur Iosif; 

  3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării racordurilor la canalizare și a 

finanțării  traversărilor necesare realizării racordurilor; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 3 proiecte de pe ordinea de zi. 



  Pct. 1 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Rus, alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019;                                           

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții.  

  D-l Machek întreabă care sunt activitățile cărora li se acordă finanțări nerambursabile. 

  Secreatrul răspunde că în acest an sunt alocate fonduri doar pentru activitățile sportive, față de 

anul trecut când suma a fost mult mai mare și au fost cofinanțate și proiecte pentru culte. Se arată 

că în bugetul aprobat s-a alocat o sumă de 9 mii de lei pentru sport – necesare activităților de 

funcționare. 

  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.27/2019 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :   Proiect de hotărâre privind stabilirea  faptelor săvârşite de 

instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care 

constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor , şi sancţiunile ce se vor 

aplica pentru acestea ; 

                   Prezintă: viceprimar : Ungur Iosif; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

   Viceprimarul citește sancțiunile propuse atât pentru persoanele juridice cât și pentru persoanele 

fizice. 

   D-l Pop ridică problema curățării parcului de la Buzaș unde s-a aprins iarba uscată în parc 

rezultând o cantitate mare de cenușă în locurile unde se joacă copiii , aceștia murdărindu-se de 

cenușa rezultată. 

   D-l vice spune că trebuia scoasă iarba din parc , dar nu a fost de față și că nu are cu ce 

transporta iarba în altă parte. 

   D-l Machek întreabă ce criterii au stat la baza stabilirii sancțiunilor. 

   Răspunde secretarul care expică procedura impusă de OG 21/2002 coroborat cu OG 2/2001, 

diferența de cuantum fiind dată de periculozitatea socială a faptelor, fiind diferențiate și în 

funcție de calitatea contravenienților- persoane fizice cărora li se aplică cuantume mai mici , iar 

pentru persoane juridice cuantume mai mari în general. 

  D-l Machek întreabă dacă amenzile se aplică direct sau se face o înștiințare în prealabil. 

  Secretarul răspunde că , ținând cont de prevederile OG 2/2001 se poate aplica și avertisment 

verbal sau scris, chiar dacă nu este prevăzut la sancțiuni. Avertismentul îmbracă forma unei 

înștiințări cu termen de remediere , după care se aplică sancțiunea la expirarea termenului, dacă 

nu s-a intrat în normalitate. 

  D-l Machek spune că ar trebui asanate depozitele necontrolate de deșeuri până la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri- 30 de zile. 

  D-l viceprimar spune că avem deja înștiințări , urmând a le expedia către cetățeni.  

  D-l Machek atrage atenția că se aprind resturile vegetale în intravilan , cere să se înștiințeze 

cetățenii să nu mai aprindă resturile. 

  Răspunde secretarul , rezumând că nu este bază legală în acest sens, îndrumarea a fost până 

acuma de a se aprinde resturile ce nu fac parte din gunoiul menajer, iar astăzi să mergi să le 

interzici aprinderea fără a le pune la dispoziție un mijloc de transport al serviciului de salubrizare 

care să colecteze aceste resturi coroborat cu faptul că nu este amenajat un loc special unde să fie 



depozitate și aprinse aceste resturi, ar bulversa și mai mult oamenii și s-ar crea noi depozite 

necontrolate. 

  Primarul ridică problema ierbicidărilor șanțurilor din intravilan , ceea ce nu este în regulă după 

părerea dânsului. 

  D-l Rafa delegatul sătesc , atrage atenția că la Fântânele se duc gunoaiele cu remorca pe vale și 

pâraie și trebuie luate măsuri. D-l primar îi cere să urmărească situația și să indice primăriei 

persoanele care depozitează aceste gunoaie în locuri nepermise. 

  Secretarul atrage atenția că la începutul anului în programul de gospodărire ar trebui cuprins și 

un regulament de gospodărire cu atribuțiile și obligațiile tuturor celor implicați.  

  D-l vice spune că cei care produc moloz ar trebui îndemnați să depună molozul pe malul văii 

Șimișna care se surpă, secretarul , primarul și alți consilieri se opun acestei propuneri atrăgând 

atenția că este interzisă depozitarea acestui tip de deșeu în albiile cursurilor de apă, cerând 

identificarea unui teren viran într-un loc izolat , departe de cursurile de apă care va putea fi 

ulterior acoperit cu pământ și nivelat. 

   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.28/2019 a C.L. Rus.   

    

    Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării racordurilor la 

canalizare și a finanțării  traversărilor necesare realizării racordurilor; 

                    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. 

   La discuții , primarul explică unde trebuie subtraversări, pe care propune să le plătim din 

bugetul local , urmând a se stabili în cadrul achiziției prețul pe metru liniar de subtraversare. 

   D- l Bodea întreabă dacă s-a realizat achiziția, d-l primar răspunde că avem trei oferte și se ia 

în calcul prețul cel mai mic. Secretarul intervine și spune că nu s-a realizat încă achiziția. 

   D-l Bodea întreabă care este oferta cea mai mică, primarul răspunde că este oferta firmei 

Rungis la 1000 lei/racord.  

   D-l Pop întreabă ce se întâmplă cu apa la Buzaș, d-l primar spune că avem două oferte , dar că 

Prodeximul are oferta mai bună și crede că va câștiga achiziția. 

  D-l Machek întreabă dacă s-a făcut o evidență cu cei care se vor lega la canalizare. D-l primar 

răspunde că a vorbit cu directorul de la Compania de apă și că toți cei legați la apă sunt obligați 

să se racordeze și la canalizare, fiind în număr de aproximativ de 220 de gospodării care vor fi 

înștiințați .  

D-l Chiorean întreabă cum vor fi legați la canal cei de pe Citeră , primarul spune că pot fi legați , 

dar că le trebuie stații de pompare. 

D-l Machek spune că la introducerea  apei , în proiectul de branșare a fost o înțelegere cu firma 

Aqua Rodina pentru introducerea apei și a canalului la prețul de  1700 lei , iar azi a urcat costul 

la 2000 de lei. Atrage atenția că vor putea fi probleme cu oamenii  cărora li s-a spus atunci de un 

preț mai mic , iar azi prețul a crescut , mai întreabă dacă este în regulă să se mai facă o 

reachiziție  în condițiile în care atunci s-a făcut o achiziție .  

  Primarul răspunde că firma Aqua Rodină nu mai există și că trebuie să fie o firmă agreată de 

constructor . Secretarul spune că poate problema este că unele firme sunt prea agreate , cum ar fi 

Prodeximul care știm ce probleme au avut la Rus , iar acuma introduc apa și la Buzaș. 

 D-l Machek cere să nu se spargă asfaltul pe drum , deoarece în repetate rânduri s-a spart drumul 



și nu a fost reparat adecvat. 

   D-l Mureșan Septimiu întreabă cât este în concret costul pentru cetățean, răspunde primarul că 

este de 500 lei până la limita proprietății , de acolo fiecare va suporta costul conductei pe 

proprietatea proprie. 

   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.29/2019 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 , 

 MUREȘAN MARINEL-REMUS                              BORA IOAN-MARIAN        
 

 


	3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării racordurilor la canalizare și a finanțării  traversărilor necesare realizării racordurilor;
	Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării racordurilor la canalizare și a finanțării  traversărilor necesare realizării racordurilor;
	Primarul prezintă  proiectul,  secretarul prezintă raportul responsabilului de achiziții , iar  comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții.
	La discuții , primarul explică unde trebuie subtraversări, pe care propune să le plătim din bugetul local , urmând a se stabili în cadrul achiziției prețul pe metru liniar de subtraversare.
	D- l Bodea întreabă dacă s-a realizat achiziția, d-l primar răspunde că avem trei oferte și se ia în calcul prețul cel mai mic. Secretarul intervine și spune că nu s-a realizat încă achiziția.
	D-l Bodea întreabă care este oferta cea mai mică, primarul răspunde că este oferta firmei Rungis la 1000 lei/racord.
	D-l Pop întreabă ce se întâmplă cu apa la Buzaș, d-l primar spune că avem două oferte , dar că Prodeximul are oferta mai bună și crede că va câștiga achiziția.
	D-l Machek întreabă dacă s-a făcut o evidență cu cei care se vor lega la canalizare. D-l primar răspunde că a vorbit cu directorul de la Compania de apă și că toți cei legați la apă sunt obligați să se racordeze și la canalizare, fiind în număr de a...
	D-l Chiorean întreabă cum vor fi legați la canal cei de pe Citeră , primarul spune că pot fi legați , dar că le trebuie stații de pompare.
	D-l Machek spune că la introducerea  apei , în proiectul de branșare a fost o înțelegere cu firma Aqua Rodina pentru introducerea apei și a canalului la prețul de  1700 lei , iar azi a urcat costul la 2000 de lei. Atrage atenția că vor putea fi proble...
	Primarul răspunde că firma Aqua Rodină nu mai există și că trebuie să fie o firmă agreată de constructor . Secretarul spune că poate problema este că unele firme sunt prea agreate , cum ar fi Prodeximul care știm ce probleme au avut la Rus , iar acu...
	D-l Machek cere să nu se spargă asfaltul pe drum , deoarece în repetate rânduri s-a spart drumul și nu a fost reparat adecvat.
	D-l Mureșan Septimiu întreabă cât este în concret costul pentru cetățean, răspunde primarul că este de 500 lei până la limita proprietății , de acolo fiecare va suporta costul conductei pe proprietatea proprie.

