
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 31 august 2022, ora 09:00 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 21.07.2022; 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al 
comunei Rușețu nr.25 din 30 iunie 2022 privind  aprobarea unor măsuri 
economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL 
RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și completare a 
registrului agriol al comunei Rușețu; 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – 
familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 2022; 

5.  proiect de hotărâre privind privind actualizarea si modificarea Programului anual al 
achizitiilor publice al U.A.T. Comuna Rușețu pentru anul 2022 – in luna august. 
   

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. 
   
 

PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU : 
                   Florin Snae 
    
                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU,
                         Gabriel Dinu   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 23.08.2022 
Nr.120 


