
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 30 iunie 2021, ora 1200, 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 27 MAI 2021; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  al bugetului local al comunei 

Rușețu pe trimestrul I al anului 2021; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 

anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

4. proiect de hotărâre privind înființarea  Serviciului  pentru gestionarea câinilor  fără 
stăpân în comuna Rușețu; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire directă, fără licitație 
publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p. necesar extinderii unei construcții existente, cu 
acordul proprietarului de către S.C. MRG Expresiv Invest S.R.L.; 

 
6. Diverse. 
 
Art.2- Proiectul ordinii de zi împreună cu materialele supuse dezbaterii se comunică, prin 

grija secretarului general al comunei consilierilor locali precum și comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Rușețu, în vederea avizării. 

 
Art.3- 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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