
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA RUȘEȚU 

  CONSILIUL LOCAL  
  

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 

 
Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău,  

 Având în vedere :  

 
-prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-adresa Instituției Prefectului – județul Buzău, nr.960/18.01.2023; 
-referatul de prezentare al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la nr.521/01.02.2023; 
-raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Rușețu, înregistrat la 

nr.89/10.02.2023; 

În baza prevederilor art. 129, alin. (14) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2020 a privind Codul administrativ al Romaniei, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Adoptă următoarea,  

H O T Ă R Â R E: 

 
     Art.1 Hotărârea 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, se revocă. 
 Art.2   Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Buzău, Primarului comunei 
Ruşeţu şi Compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ruşeţu şi se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al comunei Rușețu. 

 
X 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 28 
februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de __11__ voturi pentru __0__ abţineri şi __0__ voturi 
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __12__ consilieri locali prezenţi la 
şedinţă.  

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                Ionel Șerban                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                     
                                                                                             Gabriel Dinu 

 

 

 

Ruşeţu, 28 februarie 2023 
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