
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZÃU 

PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU 
 

DISPOZIŢIE 
privind  

convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară 
 

 În temeiul art.133 alin.(2) lit.a), 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 extraordinară, în 

ziua de 29 noiembrie 2022, ora 14:00, 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 8 noiembrie 2022; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 

comunei Rușețu pe trimestrele I și II ale anului 2022; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării suplimentare în anul 2022 a sumei 

de 135.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la 
încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.2021; 

4. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 
2022; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare interinstituțională 
între Comuna Rușețu, județul Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
(MMSS) în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 
130963; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor 
mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Rușețu și în 
administrarea Liceului Tehnologic Rușețu. 

 
Art.2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor 

locali în format electronic, pe adresele de e-mail comunicate, putând fi accesate de pe dispozitivele 
electronice, respectiv tabletele puse la dispoziție de Primăria comunei Rușețu. 

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit spre avizare comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local, în format electronic, pe adresele de email de e-mail comunicate, 
putând fi accesate de pe dispozitivele electronice, respectiv tabletele puse la dispoziție de 
Primăria comunei Rușețu. 

(3) Membrii Consiliului local al comunei Rușețu sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

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 pagina de internet a comunei Rușețu. 
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