
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 august 2021, 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 ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 30 IUNIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării unei 

asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să realizeze 
unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul 
comunei Rușețu; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor 
obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în patrimoniul Comunei Rușețu; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 
Rușețu pe trimestrul II al anului 2021;  

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL Ruşeţu nr.16/07.04.2020 privind 
înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL 
SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru serviciile de 
copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) din Legea nr. 
544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat 
consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu; 

7. 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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