
  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.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                     
 primarul comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, 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 23 aprilie 2018, ora 1630, 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 de îndată a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 28 martie 2019;  
2. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din 

excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 
31.12.2018; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2019; 
5. proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU  prin Consiliul 

Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”; 

  6. proiect de hotărâre  privind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023; 

7. proiect de hotărâre privind privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 2020; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a 
comunei Rușețu, județul Buzău; 

9. Diverse. 
  
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie Instituţiilor şi persoanelor 

interesate, şi o va aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Primăriei comunei Ruşeţu. 
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