
 
ROMÂNIA  

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 28 februarie 2023, ora 1400, 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 de îndată a Consiliului local al 

comunei Ruşeţu din data de 6 februarie 2023; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a 

indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții “ Modernizare infrastructură rutieră de interes local in 
sat Rușețu, comuna Rușețu, judetul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local al comunei Rușețu pentru realizarea 
obiectivului; 

4. proiect de hotărâre privin aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si 
a anexei - programului anual al achizitiilor publice  in forma actualizata la nivelul 
Comunei Rusetu dupa aprobarea bugetului comunei Rușețu pe anul 2023; 

5. proiect de hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor  
Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii”C.N.I” - S.A.  a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor obligatorii in vederea executarii 
obiectivului nou de investitii “Proiect Tip- Construire Sala de Sport scolara (tribuna 
102 locuri) in Comuna Rusetu, Sat Rusetu,  Judetul Buzau”; 

6. proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2023-2024; 

7. proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Rușețu nr.59 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea  studiului de oportunitate 
elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 120 m.p. proprietate 
publică a comunei Rușețu, în vederea construirii unui spațiu pentru comercializarea 
produselor industriale; 

8. proiect de hotărâre privind modificarea articolului 36 din hotărârea Consiliului local 
al comunei Rușețu nr. 58 din 21 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Ruşeţu; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de de execuție al bugetului 
local al comunei Rușețu pe trimestrul IV al anului 2022; 

10. proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere; 
11. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 

a pajiștii comunale încheiatee între comuna Rușețu și crecătorii de animale persoane fizice 
sau juridice din comuna Rușețu 
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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.  

Art.4 (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.5 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. 
   
 
PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU : 
                 Florin Snae 
    
                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU,
                    Gabriel Dinu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 22.02.2023 
Nr.46 
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