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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL 
al 

şedinţei extraordinare, convocate de îndată a Consiliului local al comunei Ruşeţu din data 
de 06.02.2023 

 
  

Consiliul local al comunei Ruşeţu a fost convocat în şedinţă extraordinară convocata de 
indată prin Dispoziţia Primarului comunei Ruşeţu nr.12/10.02.2022. 
 Invitaţia la şedinţă însoţită de toate materialele care au fost discutate în şedinţă au fost 
transmise consilierilor, prin mijloace electronice, prin grija secretarului comunei Ruşeţu, în 
termenul prevăzut de lege. 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei. 
 Dispoziția de convocare a ședinței a fost publicată pe site-ul Primariei Rușețu 

La şedinţă participă 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali în funcție. 
La începutul şedinţei sunt absenţi următorii consilieri: -     Cîrstea Adrian-Mariua 
 
  
Pe parcursul şedinţei, la momentul _______-__________, intră în  sală 

următorul/următorii consilieri ________-_____________________, _________________ 
__________________-_______, ______-_________________  
 
La lucrările şedinţei mai participă: 
 
Primarul comunei, domnul Florin Snae 
Secretarul general al comunei, domnul Gabriel Dinu 
Domnul Frățilă Ion, delegat sătesc pentru satul Sergent Ionel Ștefan 
 
Secretarul general al comunei aduce la cunoștința celor prezenți că au fost îndeplinite 

toate procedurile premergătoare desfăşurării şedinţei, motiv pentru care aceasta se poate 
desfăşura în condiţiile legii. 

Secretarul general al comunei face prezența consilierilor locali, prin apel nominal. 
Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier local Șerban Ionel. 
Presedintele de ședință prezinta ordinea de zi. 
Domnul consilier local Bobocea Ionel, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

cu punctul ”diverse”.  
Președintele de ședință: ”supunem la vor propunerea de suplimentare a proiectului ordinii 

de zi cu punctul ”diverse”. 
Au votat ”pentru”, următorii consilieri locali: Videne Mandache, Bobocea Ionel, Merișor 

Mădălin-Liviu, Bucur Jan  și Stanciu Lenuța. 
Au votat împotriva suplimentării proiecctului ordinii de zi, următorii consilieri locali: Bardaș 

Corneliu Răzvan, Bobocea Nicolaie, Căpățînă Gheorghe, Iancu Milică, Mocanu Vasile, Obreja 
Cristian, Șerban Ionel. 

În urma votului exprimar, propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi cu punctul 
”diverse”, este respinsă. 
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X 
 
Proiectul ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului local al comunei Rușețu din data 

de 6 februarie 2023, este următorul: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 

din data de 21 decembrie 2022; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 8.000.000 lei din 

excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 
data de 31.12.2022; 

 
3. aprobarea bugetului local al comunei Rușețu precum și al instituțiilor și serviciilor 

finanțate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al comunei Rușețu, pe anul 
2023; 

 
Supus aprobării, proiectul ordinii de zi este adopat în unanumitate de Consiliul local. 

X 
 

 
Proiectele de hotărâri au fost transmise, cu o zi înaintea ședinței (având în vedere faptul 

că ședința a fost convocată de îndată),  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 agreement; 
 
- Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 

a drepturilor cetăţenilor; 
 
 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local au acordat avize favorabile pentru toate 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
Secretarul comunei prezintă cvorumul și majoritatea necesară adoptării fiecărui proiect de 

hotărâre. 
 

X 
În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 21 decembrie 2022; 
 
Procesul – verbal al şedinţei anterioare a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare pe 

website-ul comunei Rușețu şi a fost pus la dispoziţia consilierilor, înaintea ședinței, in format 
letric. 
 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 
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consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a 
opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. 
 Având în vedere că nu există contestații asupta conțintului procesului – verbal, 
președintele de ședință îl supune aprobării. 

 
 Procesul - verbal al şedinţei anterioare, este aprobat IN UNANIMITATE. 
 

X 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 8.0000000 

lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului 
bugetar la data de 31.12.2022; 

 
Președintele de ședință: ”Supun dezbaterii proiectul de hotărâre” 
Domnul consilier local Bobocea Iobnel : ”Suma s-a adunat in excedentul anilor precedenți  

pentru acest proiect. Probabil se va ajunge la 50 % contribuție proprie. Ne dorim să se realizeze 
acest proiect. Dar poate ne spune dl primar care sunt sansele de realizare” 

Domnul primar Florin Snae : ”După cum stiti, anual se aduna un excedent bugetar. Am 
ajuns la această sum ceea ce e bine …. sa constribuim cu această sumă. Nu mai primim altă 
sumă in afara de aceasta. Este vorba de inca 6 ani in care trebuie sa asiguram aproximativ 
1.500.000 lei. Acveastă suma ramane de obiicei in fiecare an, după ce calculăm cheltuielile 
curente cu salarii, cheltuieli materiale, etc. Condiția este sa ne mobilizam atat noi cat si agenții 
economici care au teren in arenda. V-am spus ca se pune mare accent pe acest aspect.  

Am convenit ca săptămana viitorare sa incarcam docuemntele in platforma Ministerului 
Dezvoltării.” 

 
 
Deoarece nu mai sunt intervenții pe cu privire la proiectul de hotărâre, președintele de 

ședință îl supune la vot. 
  
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _12_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 

din totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință și 13 consilieri locali în funcție. 
 
 

X 
 
3. aprobarea bugetului local al comunei Rușețu precum și al instituțiilor și 

serviciilor finanțate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al 
comunei Rușețu, pe anul 2023; 

 
Președintele de ședință: ”Supun dezbaterii proiectul de hotărâre” 
 
Domnul primar Florin Snae  prezinta cererea unui grup de consilieri pentru repararea 

caminului cultural: ”Am prins pentru cămin 100.000 lei. Pentru acoperiș.” 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Ori prindem bani acum ori il facem printr-un 

proiect cu fonduri europene.  
Trebuie mai multi bani pentru repararea căminului: zugravit, schimbat usi, centrala 

termica, etc. Ati pastrat banii astia fara sa aduca bani la bugetul local.” 
Domnul primar Florin Snae : ”Banii sunt utili acum”. 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Închiriati cladirilie si terenurile primariei. Cladirea 

dispensarului de degradează.”  
Doamna consilier local Stanciu Lenuța: ”Daca vreun beneficiar de ajutor doreste sa 
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munceasca.. eu nu cred.” 
Domnul primar Florin Snae : ”caini fara stapan. Am prevazut o suma. E mica dar sa 

vedem ce facem cu ea” 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Ati vazut ca se intampla nenorociri.” 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Extindere apa, canal: la bloc, la scoala, etc.” 
Doamna consilier local Stanciu Lenuța: ”Avand in vedere ca la CEC este oribil ar trebui sa 

amenajam zona aceea.” 
Domnul primar Florin Snae : ”După ce se fac racordurile la apa, o sa amenajam si zona 

aceea.” 
Domnul primar Florin Snae : ”Cu banii de la ziua comunei vom realiza iluminatul public ăn 

satul Sergent Ionel-Ștefan. Doresc să renunțăm la organizarea zilei comunei.” 
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Bugetul pe anul trecut a fos tmai mare. Sursele de 

venit. Mai sunt terenuri necunoscute pe care trebuie să le valorificăm. Utilaje care trebuie să 
aducă bani la buget.  

 
Președintele de ședință: ”Mai sunt discuții?, dacă nu, supun proiectul de hotărâre la vot.  
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _12_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 

din totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință și 13 consilieri locali în funcție. 
 
 

X 
 
 
Deoarece nu mai sut alte discuții, președintele de ședință declară închise lucrările 

ședinței Consiliului local din data de 06.02.2023 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
             Ionel Șerban               Gabriel Dinu 

 


