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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

PROCESUL – VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28 IANUARIE 2021 
  

 
Consiliul local al comunei Ruşeţu a fost convocat în şedinţă  ordinară prin Dispoziţia 

Primarului comunei Ruşeţu nr.3/22.01.2021. 
 

 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 Obreja Cristian. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
instituţiei și prin publicare pe site-ul comunei Rușețu. 
 Toate proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost inițiate de 
primarul comunei Rușețu. 

La ședință participă: 13 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri locali în funcție, 
primarul comunei Rușețu, 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: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 24 DECEMBRIE 2020; 
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2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 
comunei Rușețu nr.47 din 24 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu; 

 
3. proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru 

personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca 
publică; 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”; 

5. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Rușețu care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Rușețu, pentru anul 2020; 

 
6. prezentarea Deciziei nr.41/18.12.2020 a Camerei de Conturi Buzău; 
 
7. Diverse. 
 
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 24 DECEMBRIE 2020; 
 
 Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 24 

decembrie 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 procesul-
verbal 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 ordinare a Consiliului local din data de 24 DECEMBRIE 

2020, este aprobat cu unanimitate de voturi. 
X 

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 
comunei Rușețu nr.47 din 24 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu; 

 
Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de 

hotărâre, vă rog să le formulați”. 
Primarul comunei arată morivele care au stat la baza elaborării proiectului de 

hotărâre și anume, modificarea în luna decembrie a Codului fiscal. 
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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3. proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru 

personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca 
publică; 

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 

 
4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”; 

 
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.  
 
5. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Rușețu care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Rușețu, pentru anul 2020; 

În urma propunerilor făcute, Consiliul local desemnază pe domnii consilieri Cîrstea Adrian-
Marius și Iancu Milică reprezentanții Consiliului local ăn comisia de evaluare 

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.  

 
6. prezentarea Deciziei nr.41/18.12.2020 a Camerei de Conturi Buzău; 
 
Primarul comunei Rușețu prexintă Decizia Camerei de conturi precum și Procesul-

verbal de control. 
 
7. Diverse. 
1. Secretarul comunei prezintă lista obiectelor de inventare care se doresc a fi 

propuse la casare; 
 
2. Domnul consilier Bobocea Ionel, reclamă modalitatea în care a primit un răspuns 

din partea primarului comunei Rușețu, cu privire la unele aspecte pe care le-a ridicat; 
 
3.Doamna Stanciu Lenuța ridică problema pășunatului pe izlazul comunal în afara 

perioadei legale precum și faptul că fermierii care au închiriat izlaz au făcut arături pentru a-
și delimita suprarfețele; 

 
X 
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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 

 
               Obreja Cristian                                    Gabriel Dinu 

 
 


