ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU

PROCESUL – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului local din data 19 MARTIE 2020
Consiliul local al comunei Ruşeţu a fost convocat în şedinţă ordinară prin dispoziţia
Primarului comunei Ruşeţu nr.50/14.23.01.2020.
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 Aurel Bardaș.
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
instituţiei și prin publicare pe site-ul comunei.
Toate proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost inițiate de
primarul comunei Rușețu.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 12 consilieri locali în funcţie.
De asemenea, la ședință, participă și domnul Radu Nicușor-Silviu, supleant al cărui
mandat de consilier local urmează să fie validat.
La ședință mai participă: dl. Dinu Gabriel – secretarul general al comunei Rușețu, dl.
Frățilă Ion – delegat sătesc.
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:
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1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei
Ruşeţu din data de 20 februarie 2020;
2. proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se acordă dreptul de acces
pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalării de infrastructură de
comunicații electronice, conform dispozițiilor legislatiei in vigoare;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha.
din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău;
4. Prezentarea procesului-verbal al Comisiei de validare referitor la validarea
mandatului de consilier local al domnului Radu Nicușor-Silviu;
5. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu
Nucușor- Silviu;
6. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Radu Nicușor- Silviu;
7. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Rușețu;
8. proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de achiziții publice
al comunei Rușețu pentru anul 2020;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „ Dezvoltarea
sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod
SMIS126924;
10. Diverse.
Proiectul ordinii de zi este adoptat în unanimitate de Consiliul local.
x

1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al
comunei Ruşeţu din data de 20 februarie 2020;
Procesul – verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 20
FEBRUARIE 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
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 de îndată a Consiliului local din data de 20 FEBRUARIE
2020, este aprobat cu unanimitate de voturi.
X
2. proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se acordă dreptul de
acces pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalării de
infrastructură de comunicații electronice, conform dispozițiilor legislatiei in vigoare
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de
hotărâre, vă rog să le formulați”.
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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 12 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
X

3. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de
331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău;
.
Secretarul comunei: hotărârea adoptată va fi trasnmisă Ministerului
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, în vederea radierii acestui teren din
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei.
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 12 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 13 consilieri aflaţi la şedinţă.
X
4. Prezentarea procesului-verbal al Comisiei de validare referitor la validarea
mandatului de consilier local al domnului Radu Nicușor-Silviu
Președintele Comisiei de validare prezintă proiecesul – verbal, precum și celelalte
documente care au stat la baza întocmirii lui, propunând totodată, validarea mandatului de
consilier local al domnului Radu Nicușor-Silviu.
x

5. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Radu Nucușor- Silviu
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 12 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 12 consilieri aflaţi la şedinţă.
X
6. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Radu Nicușor- Silviu
Domnul consilier local Radu Nicușor-Silviu, depune jurământul
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X
7. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Rușețu
Primarul comunei: ”În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre vreau să vă spun
că nu ne putem desfășura activitatea in mod normal, fără viceprimar.”
Președintele de ședință: ”Faceți propuneri”.
Domnul consilier local Bardaș Aurel, îl propune pe dommnul consilier local Bobocea
Nicolaie, iar doamna consilier local Stanciu Lenuța, îl propune pe domnul consilier local
Bucur Jan.
Secretarul general al comunei procedează la redactarea și tipărirea unui numă de 13
buletine de vot.
Secretarul general al comunei prezită consilierilor locali, procedura de vot, precum și
faptul că votul este secret, desfășurăndu-se într-o încăpere in care intră un singur consilier
local, iar după exercitarea votului, buletinul de vot este introdus intr-o urnă.
După desfășurarea votului, președintele Comisiei de validare, prezintă integritatea
sigiliului urnei de vot, procedând apoi la numărarea voturilor.
În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:
Buletine de vot utilizate : 13
Număr de voturi valabil exprimate: 12
Număr de voturi nule: 1
Domnul consilier local Bobocea Nicolaie a obținut un număr de 7 voturi
Domnul consilier local Bucur Jan a obținut un număr de 5 voturi
Prin urmare, domnul Consilier local Bobocea Nicolaie este ales în funcția de
viceprimar al comunei Rușețu.
8. proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de achiziții publice
al comunei Rușețu pentru anul 2020
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.
X
9. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „ Dezvoltarea
sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod
SMIS126924
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.
X
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10. Diverse.
1. D.l consilier Boboce Ionel, în legătură cu rețeaua de alimentare cu apă: ”Cine este
dirigintele de șantier?.... am aflat că anumite persoane s-au branșat pentru a evita
contorizare... Dirigintele de șantier răspunde pentru calitatea lucrărilor?”
Primarul comunei: ”Dirigintele de șantier răspunde pentru calitatea lucrărilor, până
acum nu a primit niciun ban de la Primărie. Au existat 2, 3 tentative de branșare
nelegală, dar le-am depistat și remediat.
2. D.l consilier Bobocea Ionel: ”Cine pășunează cu animalele pe lotul semincer:”
Primarul: ”Poate să meargă orcine. Urmează să facem procedurile necesare
pentru scoaterea teernului din domeniul public și apoi să inițiem procedura de
licitație pentru acel teren”.
3. Primarul comunei Rușețu, referindu-se la situația privind starea de urgență: ”Vă
rog să raportați cazurile pe care le cunoașteți de persoane care nu respectă
autoizolarea. Eu încerc să țin permanent legătura cu acestea, le duc alimente și
medicamente”.
4. Primarul comunei referindu-se la sediul solicitat de organizația locală a PNL:
”spațiul solicitat este folosit pentru depozitarea produselor alimentare venite prin
POAD”.
5. Delegatul sătesc aduce în discuție câteva aspecte importante pentru
comunictatea pe care o reprezintă: ”Nu se respectă restricția de tonaj pe DC 164.
Există un fermier care folosește acest drum cu utilaje și mijloace de transport care
depășesc 50 de tone”

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

Ionel Bobocea

Gabriel Dinu
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