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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 11.02.2022 

 
  

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  fizic 13   
La începutul şedinţei sunt absenţi următorii consilieri: -      
 
  
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 adduce la cunoștința celor prezenți că au fost îndeplinite 

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

X 
 

În continuare, secretarul general al comunei face prezența consilierilor prezenți, 
constatând că la această ședință sunt prezenți fizic _13_ consilieri locali în funcție. 

 
Președinte de ședință este domnul Vasile Mocanu. 
Președintele de ședință dă citire proiactului ordinii de zi. 
Proiectul ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului local al comunei Rușețu din data 

de 11 februarie 2022, este următorul: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 

din data de 18 decembrie 2021; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.275.800 lei din 

excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 
data de 31.12.2021; 
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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 
2022; 

4. Diverse. 
 
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 18 decembrie 2021; 
 
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 
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 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.275.800 
lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului 
bugetar la data de 31.12.2021; 

 
DISCUȚII :  
Domnul consilier local Bobocea Iobnel : ”Propunem suplimentarea bugetului local cu o 

sumă necesară pentru modernizarea sistemului de iluminat și in satul Sergent Ionel-Ștefan.” 
Domnul Primar : ”La rectificare o să avem in vedere suplimentarea, rectificarea bugetului 

local cu o sumă de bani cu care să modernizăm sistemul de iluminat public în satul Sergent 
Ionel-Ștefan”. 

 
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 _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 
 

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 2022; 

 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ” Bugetul pe anul trecut a fos tmai mare. Sursele 

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

Propun o comisie care să analizeze starea clădirilor din patrimoniul comunei Rușețu. 
Sume de bani pentru satul Sergent Ionel Ștefan: pentru gardul stadionului de fotbal, parc 

pentru copii”.  
Viceprimarul comunei: ”Sunt bani prevăzuți pentru intreținere: var, vopsea.”  
Domnul consilier local Bobocea Ionel: Am propus sa prindem o sumă de bani pentru 

apart topo”. 
 Președintele de ședință: ”Mai sunt discuții?, dacă nu, supun proiectul de hotărâre la vot.  
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

X 
 
Diverse. 
Domnul consilier local Bobocea Ionel atrage atenția conducerii comunei cu privire la 

următoarele aspect: 
1. Apă canal. ”Oamenii se racordează fără autorizație”. 
2. Comisie analiză starea clădirilor: 
3. Ajutor social- numărul de ore de muncă. 
4. Câini comunitari. 

 Primarul comunei: ”am prevăzut suma de 20.000 lei”.  
 

5. Camera de supraveghere – ”propun pentru a se putea supraveghea online: parolă pt. 
online.”  

6. Domnul consilier local Cristian Obreja: ”Vă rog să faceți demersurile necesare pentru 
amplasarea unor limitatoare de viteză în zona școlii și a grădiniței” 

 



 4 

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

ședinței Consiliului local din data de 11.02.2022 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
            Vasile Mocanu               Gabriel Dinu 

 


