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Nr.306/01.02.2019 

                                                                    CONVOCATOR   

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Rus,  pentru data de 08.02.2019 ora 9.00, în 

sala de şedinţe a Primăriei comunei Rus, cu următoarea ordine de zi propusă : 
   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; 

     Avize necesare: 

- Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi  

      urbanism  - pt.Pct.2, 6, 7 și 8 ; 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism  

      - pt Pct. 3 și 4 ;  .  

- Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie copii, 

tineret şi sport  -  pt Pct. 5  . 

   Documentaţia necesară avizării Proiectelor de pe ordinea de zi , o  puteți  ridica MIERCURI  

6.02.2019  , între orele 13-15 , de la secretarul comunei . 

 

   Rugăm preşedinții comisiilor de specialitate să convoace comisiile în şedinţă , să întocmească 

avizele şi secretarii comisiilor să întocmească procesele verbale de şedinţă, documente  pe care le 

vor depune,  în dublu exemplar , la secretarul comunei înainte de începerea ședinței de consiliu.  

  Vă rog să detaliați în procesele verbale ,  discuțiile și punctele de vedere ale consilierilor locali din 

comisii, vizavi de proiectele de hotărâre analizate. 

   Vă rog să vă pregătiți pentru ședință prin însușirea normelor legislative pe care se susțin cele 8 

proiecte de hotărâri , legislație pe care o găsiți trecută în motivarea fiecărui Proiect de hotărâre . 
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   CONSILIERI:  

Bodea Ioan -Augustin        ___________________ 

Chiorean Ovidiu-Liviu      ___________________ 

Chira Vasile-Nicolae          ___________________ 

Feidi Vasile                         ___________________ 

Mureșan Marinel-Remus  ___________________ 

Machek Ioan                      ___________________ 

Mureşan Septimiu             ___________________ 

Pop Adinel -Ioan                ___________________ 

Ungur Iosif                         ___________________ 

 DELEGAT SĂTESC: 

Rafa Alexandru                   ___________________ 

 

 

 

 
                                               SECRETAR  AL COMUNEI RUS, 

                                                         BORA IOAN-MARIAN 


	3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Rus , în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului” ;

