ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU

PROCESUL – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 9 IULIE 2020
Consiliul local al comunei Ruşeţu a fost convocat în şedinţă ordinară prin dispoziţia
Primarului comunei Ruşeţu nr.123/03.07.2020.
Invitaţia la şedinţă, însoţită de proiectele de hotărâri înscrise în proietul ordinii de zi
zi, celelalte materiale care sunt prezentate în ședință, precum și de invitațația de a formula
şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, au fost communicate consilierilor
locali și delegatului sătesc, prin grija secretarului general al comunei Ruşeţu, în termenul
prevăzut de lege.
Proiectele de hotărâri au fost transmise spre avizare următoarelor comisii de
specialitate ale Consiliului local al comunei Rușețu:
-

Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, amenajarea teritoriului, urbanism servicii şi comerţ;

-

Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive
şi de agrement, in următoarea componenţă :

-

Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor;

Președinte de ședință este domnul consilier Gheorghe Căpățînă.
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
instituţiei și prin publicare pe site-ul comunei.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipsește nemotivat domnul consilier Radu Nicușor-Silviu.
La ședință mai participă: dl. Snae Florin – primarul comunei Rușețu, dl. Dinu Gabriel
– secretarul general al comunei Rușețu, dl. Frățilă Ion – delegat sătesc și doamna Bobocea
Filița-inspector Compartiment economic.
Secretarul comunei arată că au fost îndeplinite toate procedurile premergătoare
desfăşurării şedinţei, motiv pentru care aceasta poate avea loc în condiţiile legii.
Președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi:
Proiectul ordinii de zi este următorul:
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
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comunei Ruşeţu din data de 21 mai 2020;
2. proiect de hotărâre privind privind stabilirea unor reguli de utilizare a
mijloacelor de transport aflate în proprietatea comunei Rușețu;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în
vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., proprietate privată a
comunei Rușețu;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în
vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1000 m.p. proprietate privată a comunei
Rușețu;
5. proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de oportunitate
elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 233 m.p. proprietate publică a
comunei Rușețu;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de
180.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar la 31.12.2019;
7. proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Rușețu, pe
anul 2020;
8. Diverse.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost inițiate, după cum
urmează:
- proiectul de hotărâre privind stabilirea unor reguli de utilizare a mijloacelor de
-

transport aflate în proprietatea comunei Rușețu a fost inițiat de un grul de 6
consilieri locali;
celelalte proiecte de hotărârea au fost initiate de primarul comunei Rușețu.

Proiectul ordinii de zi este adoptat în unanimitate de Consiliul local.
x

1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Ruşeţu din data de 21 mai 2020;

Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 21 mai
2020 a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare şi a fost pus la dispoziţia consilierilor
local.
În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesulverbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei
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curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea
exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
.
Discuţii: Nu sunt.
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 21 mai 2020, este
aprobat cu unanimitate de voturi.
X
2. proiect de hotărâre privind privind stabilirea unor reguli de utilizare a
mijloacelor de transport aflate în proprietatea comunei Rușețu;
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de
hotărâre, vă rog să le formulați”.
Primarul comunei: ”Înțeleg substratul acestei propuneri. Să știți că se taxeaza orice
închiriere a utilajelor, șoferii au foi de parcurs.”
Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Nu doriți ca la bugetul local să se strângă bani.
La apă – canal nu v-ați interesat de totalitatea lucrărilor. Ați intervenit cu utilajele
noastre. Nu se tasează terenul. Nu se incasează la vidanjă”.
Se propune ca la următoarea ședință să se invite dirigintele de șantier.
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 5 voturi “pentru” 5 voturi „împotrivă” şi 2
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
X

3. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în
vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., proprietate privată a
comunei Rușețu
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de
hotărâre, vă rog să le formulați”.
Domnul consilier Bobocea Ionel: ”După rezilierea contractului de ce nu s-au luat măsuri
pentru recuperarea sumei?”.
Primarul comunei: ”Au fost luate măsuri. S-a recuperat garanția și se fac demersuri pentru
recuperarea diferenței în condițiile legii.

Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
X
4. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în
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vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1000 m.p. proprietate privată a comunei
Rușețu
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de
hotărâre, vă rog să le formulați”.
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
5. proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de oportunitate
elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 233 m.p. proprietate publică a
comunei Rușețu;
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
6. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de
180.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar la 31.12.2019;
Având cuvântul, doamna Bobocea Filița dă explicații cu privire la propunerea de
utilizare a sumei de 180.000 lei.
”Din acesată sumă se propune:
- 150. 000 lei pentru realizarea extinderii rețelei de apă si canalizare,
- 30.000 lei – pentru întocmire cărți funciare și intabulare drumuri locale, finanțarea
urmând a se face din excedentul bugetar.
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 13 consilieri aflaţi la şedinţă.
7. proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Rușețu, pe
anul 2020;
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de
hotărâre, vă rog să le formulați”.
Având cuvântul, doamna Bobocea Filița dă explicații cu privire la propunerea de
rectificare a bugetului local:
”Din suma cu care se rectifică se propune a se acoperi următoarele categorii de
cheltuieli:
- piese de schimb pentru buldoexcavator,
- taxa pentru fondul de mediu,
- combustibil pentru întreținere drumuri,
Domnul Primar: propunem ca din bugetul local al comunei Rușețu să contribuim
pentru prin Asocia Comunelor din România, cu suma de 2.000 lei, în scopul susținerii
achiziționării de materiale în vederea combaterii pandemiei COVID 19.
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
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proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0
abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
8. Diverse.
Delegatul sătesc: ”În urma defrișării arborilor de pe DJ 214 E, au rămas resturi
vegetale. Cine răspunde de acestea.”
Primarul comunei: ”Drumul este în administrarea CJ”.
X
Ordinea de zi a şedinţei fiind epuizată, preşedintele de şedinţă declară lucrările
închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL AL UAT

Gheorghe Căpățînă

Gabriel Dinu
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