
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 26 februarie 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 28 IANUARIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza 

imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor si 
responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și  cetățenilor pentru 
buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea 
sancțiunilor; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a listei  
stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier 
de persoane aferent județului Buzău;  

4. proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 
și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna 
Rușețu este membru asociat”; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentației necesare realizării unui 
schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri; 
7. Diverse. 
 
Art.2- Proiectul ordinii de zi împreună cu materialele supuse dezbaterii se comunică, prin 

grija secretarului general al comunei, 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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