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Domnului/doamnei consilier local 

  
_____________________ 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.134 alin.(2) Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă invit să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului 
local, convocată de Primarul comunei Ruşeţu pentru data de 31 august 2022, ora 09:00, care 
va avea loc la sala de şedinţe a Consiliului local din localitatea Ruşeţu, cu următoarea ordine 
de zi : 

 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 21.07.2022; 
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Rușețu nr.25 din 30 iunie 2022 privind  aprobarea unor măsuri 
economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL 
RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și completare a 
registrului agriol al comunei Rușețu; 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – 
familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 2022; 

5. proiect de hotărâre privind privind actualizarea si modificarea Programului anual al 
achizitiilor publice al U.A.T. Comuna Rușețu pentru anul 2022 – in luna august;   

 
Totodată, vă transmit şi proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoţite de 

celelalte materiale ale şedinţei. 
     
 Președinții Comisiilor de specialitate ale Consiliului local au obligația de a convoca 
ședința de lucru a acestora în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi 
a ședinței, înformând totodată secretarul general al comunei cu privire la data şi locul şedinţei. 
    De asemenea, președinții Comisiilor de apecialitate au obligația de a   comunica 
secretarului general al comunei Rușețu, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi 
procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate. 
 
  

Cu deosebită consideraţie,  
 
 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU, 
Gabriel Dinu 

 


