
ROMANIA 

JUDETUL  SALAJ 

COMUNA  RUS 

CONSILIUL  LOCAL 

 

                                                PROCES    VERBAL 

            Încheiat  azi 08.02.2019,ora 9  la sediul Primăriei comunei Rus, cu ocazia şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Rus, concocat prin Dispoziţia nr. 31/01.02.2019. 

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

local sunt prezenți  8,   absentează nemotivat d-l Mchek Ioan. 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- absent 

                                   7. Mureşan Septimiu  

                                   8. Pop Adinel –Ioan   

                                   9. Ungur Iosif     

     La şedinţa consiliului local mai participă  primarul și  secretarul comunei.    

     Mai participă și un cetățea din comunitate , d-l Berchea Ioan. 

     Președintele de ședință, d-l Feidi Vasile propune votarea  procesului verbal de la ședința 

anterioară.  

     Procesul verbal din şedinţa extraordinară din 08.01.2019   , se votează în forma prezentată  cu 

8 voturi pentru ,  din 8 prezenţi, urmând a fi  semnat de către preşedintele de şedinţă şi de 

secretar. 
                                                             ORDINEA  DE  ZI: 

          

        Președintele de şedinţă, d-l Feidi Vasile , 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 8 

puncte incluse  , se  votează cu 8 voturi pentru din 8 prezenţi . Ordinea de zi aprobată se prezintă  

astfel: 
   1.     Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de pe raza comunei Rus , pentru anul școlar 2019-2020; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  2.       Proiect de hotărâre privind constatarea prorogării valabilității PUG; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Rus , în calitate de membru la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului” ;                            

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 4.      Proiect de hotărâre privind însușirea modelului cadru al Acordului de cooperare privind 

organizarea și exercitarea funcției de audit intern; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 



 5.      Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei Rus în A.G.A. 

ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului 

de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018 ; 
                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

 6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

revizuit pentru proiectul „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Rus, Judeţul Sălaj”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

revizuit pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA RUS”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

8.     Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea participării Consiliului Local Rus la cofinanțarea 

proiectului „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA RUS”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

Comisiile de specialitate predau avizele favorabile pentru cele 7 proiecte de pe ordinea de zi. 

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 2019-2020; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

Primarul prezintă proiectul, secretarul raportul și avizul Inspectoratului Școlar Sălaj  , iar  

comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții.  

  Secretaru explică faptul că proiectul este din luna noiembrie , dar avizul ISS a fost emis doar în 

data de 09.01.2019 , după ședința de CL din luna ianuarie. 

  Primarul prezintă anexele 11, 11a și 11b la proiect.  

  Cum nu sunt  discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 voturi 

pentru din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.8/2019 a C.L. Rus.   

   Pct. 2 al ordinii de zi :  .       Proiect de hotărâre privind constatarea prorogării valabilității PUG; 

                   Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

   Primarul prezintă  proiectul, secretarul  prezintă raportul responsabilului de urbanism, iar  

comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

   Secretarul explică necesitatea prorogării valabilității PUG până la intrarea în vigoare a PUG-

ului nou , dar nu mai târziu de anul 2023. 

   Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.9/2019 a C.L. Rus.   

    

 Pct. 3 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Rus , în 

calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului” ;                            

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

   D-l primar explică necesitatea aderării din prisma lipsei unui funcționar public dare să 

îndeplinească serviciul de audit public intern. Astfel s-a ales acest ADI fiind mai ieftin decât 

altele. Secretarul explică faptul că eram una din cele 90 de comune care făceam audit prin 

contract de prestări servicii , lucru ilegal după noua legislație, astfel a trebuit să ne conformăm la 

normele legale. 

   Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.10/2019 a C.L. Rus.     

     

 Pct.4 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind însușirea modelului cadru al Acordului de 



cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

     Secretarul explică procedura de aderare și faptul că trebuie reînoit Acordul cadru deoarece la 

ADI Valea Barcăului au aderat 13 comune față de cele 9 inițiale. 

    Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.11/2019 a C.L. Rus.   

    

  Pct.5 al ordinii de zi :  Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului 

Comunei Rus în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor 

aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 

74/2018 ; 
                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

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

favorabil , după care se trece la discuții. 

     Secretarul precizează că s-au majorat tarifele prin adăugarea cotei pentru economia circulară. 

     D-l primar explică modul de calcul al tarifelor pentru deșeuri, menționând și obligativitatea 

agenților economici de a încheia contracte direct cu prestatorul, îndeamnă pe cei care nu au 

încheiat încă contracte să le încheie imediat pentru a nu fi expuși la amenzi din partea Gărzii de 

mediu. 

     D-l Berchea cere o intervenție întrebând de modul de impunere a taxei speciale de salubrizare.  

Secretarul îi răspunde că este o taxă de 3,5 lei /persoană fizică /lună , iar la casele nelocuite sau 

locuite temporal se percele o taxă pentru o persoană de 3,5 lei/casă /lună. Secretarul mai spune că 

va face un proiect în martie pentru aprobarea Regulamentului privind taxa specială de salubrizare  

Cetățeanul Berchea mai spune că trebuie luate măsuri de amendare a celor care aruncă gunoaie la 

capetele de poduri de peste văile din comună , deoarece în continuare se depozitează astfel de 

gunoaie necontrolate. 

    Cum nu sunt alte discuţii președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.12/2019 a C.L. Rus.   

     

 Pct.6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general revizuit pentru proiectul „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea 

Rus, Judeţul Sălaj”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

     Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul funcționarului responsabil de 

achizițiile publice, iar  comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

     Primarul explică faptul că s-au modificat sumele din proiect urmare a finalizării achizițiilor 

din proiect. Informează consilierii despre ofertele primite pentru racordarea la canalizare și că cel 

mai ofertant este cel de la Prodexim cu o valoare de aproximativ 1000 de lei/racord. Propune ca 

în proiectul de buget , dacă vor fi bani să se aloce o sumă din bugetul local pentru susținerea 

acestor racordări până la limita proprietății publice.  

     D-l Mureșan Septimiu se declară de acord cu această propunere , spunând că astfel se vor 

racorda un număr de gospodării necesare pentru funcționarea în bune condiții a sistemului de 

canalizare. 

    Se discută despre racordarea celor care stau sub nivelul drumului , de subtranversări și de cei 

cărora nu li s-a făcut proiect pe canalizare. 



Cum nu sunt alte discuţii, președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.13/2019 a C.L. Rus. 

     

 Pct.7 al ordinii de zi : .      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

a devizului general revizuit pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA RUS”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

  Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul funcționarului responsabil cu achizițiile 

publice, iar  comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

  Primarul explică faptul că s-au încheiat și aici achizițiile publice și s-au modificat valorile 

Devizului.  

    Cum nu sunt alte discuţii, președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.14/2019 a C.L. Rus. 

              

         Pct.8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea participării Consiliului 

Local Rus la cofinanțarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA RUS”; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 

       Primarul prezintă  proiectul, secretarul prezintă raportul funcționarului responsabil cu 

achizițiile publice, iar  comisia de specialitate avizul favorabil , după care se trece la discuții. 

      Primarul explică scăderea valorii cofinanțării de la 195 mii lei la 129 mii lei , prezintă noile 

valori din Deviz pe capitole. 

     Cum nu sunt alte discuţii, președintele de ședință  supune la vot proiectul  și se votează  cu 8 

voturi pentru, din 8 consilieri prezenți, proiectul devenind HCL nr.15/2019 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  

   VASILE FEIDI                                                          IOAN-MARIAN BORA        
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