
  R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZÃU 

PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind  

convocarea Consiliului local  
al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară 

 
 
 În temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea  

 
 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 

Art.1 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, se convoacă în şedinţă ordinară, în ziua 
de 25 iulie 2018, ora 1700, la sediul Consiliului local al comunei Ruşeţu, situat în localitatea Ruşeţu, str. 
1 Decembrie 1918, nr.33, sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 

data de 29 august 2019; 
 
2. proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, 

a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi 
pentru biblioteca publică; 

3. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2019; 
 
4. proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu 

pentru anul 2019;   
 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al comunei Rușețu – formă actualizată conform Codului administrativ; 
 
6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu, 

în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic 
Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 - 2020; 

 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea 

formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap; 
 
8. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
 
9. Diverse. 
 
Art.2 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica prezenta dispoziţie 

Instituţiilor şi persoanelor interesate, şi o va aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Ruşeţu și prin publicare pe agina de internet a comunei Rușețu. 
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