
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
HOTĂRÂRE 

                                                              privind 
constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea limitelor unor terenuri 

aflate în proprietatea private a comunei Rușețu 
 

Consiliul local al comunei Rușețu, judeţul Buzău, 
Având în vedere: 
 
- raportul de aprobare al viceprimarului comunei Rușețu nr.2639/07.05.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2904/17.05.2021; 

 - prevederile art.127 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se constituie comisia specială pentru verificarea și constatarea stabilirea limitelor 
unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu, în următoarea componență: 

 
1. PREȘEDINTE: 

Bobocea Nicolaie – viceprimarul comunei Rușețu 
Membri: 

2. Videne Mandache 
3. Cârstea Adrian-Marius 
 
Art.2 Atribuțiile comisiei sunt de stabilire a limitelor proprietății private a comunei Rușețu 

asupra unuor terenuri în suprafață totală de 44.869,869 m.p., identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Comisia își va desfășura activitatea în perioada 01.06.2021 – 15.06.2021. 
Art.4 Rezultatul verificării și constatării, va fi consemnat într-un proces verbal și va fi 

prezentat în prima ședință a Consiliului local al comunei Rușețu. 
Art.5 Pentru desfășurarea activității, comisia va beneficia, prin grija Primarului comunei 

Rușețu, de servicii de topografie. 
       Art.6 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, 
autorităţilor şi instituţiilor publice interesate. 

x 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 27 mai 2021, 

cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ : 

  Milică Iancu                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                  Gabriel Dinu 
 
 
 
Ruşeţu, 27 mai 2021 
Nr.27 


