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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL  
al şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din data de 20 aprilie 2021 

 
  

Consiliul local al comunei Ruşeţu a fost convocat în şedinţă extraordinară prin dispoziţia 
Primarului comunei Ruşeţu nr.83/16.04.2021. 
 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. 
 Dsipoziția de convocare a ședinței a fost publicată pe site-ul Primariei Rușețu 

 La şedinţă participă sunt prezenţi __13_ consilieri locali în funcţie,  
La începutul şedinţei sunt absenţi următorii consilieri: nu este cazul. 
 
Pe parcursul şedinţei, la momentul _______-__________, intră în  sală următorul/următorii 

consilieri ________-_____________________, _________________ 
__________________-_______, ______-_________________  
 
La lucrările şedinţei mai participă: 
 
Primarul comunei, 
Secretarul general al comunei 
Doamna Bobocea Filița, inspector în Compartimentul impozite și taxe locale din aparatul 

de specialitate al primarului. 
 
Secretarul general al comunei arată că au fost îndeplinite toate procedurile premergătoare 

desfăşurării şedinţei, motiv pentru care aceasta se poate desfăşura în condiţiile legii. 
 
 
În continuare, secretarul general al comunei face prezența consilierior prezenți, constatând 

că la această ședință sunt prezenți toți cei 13 consilieri locali în funcție. 
 
 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local IANCU MILICĂ.  
 
Preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei _extraordinare_ a Consiliului 

local al comunei Ruşeţu din data de 20.04.2021 şi dă citire proiectului ordinii de zi, arătând 
totodată că iniţiatorii proiectelor de hotărâri sunt:  

 
Primarul comunei pentru toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 
Ordinea de zi a şedinţei este: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 

din data de 31 MARTIE 2021; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 2.996.000 lei  din 
excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 
31.12.2020; 

 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2021; 

 
4. proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar, în sumă de 150.000 lei, 

de la bugetul propriu al comunei Rușețu, judeţul Buzău, către serviciul  "CONSILIUL LOCAL 
RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE",  

 
5. proiect de hotărâre pentru desemnarea unor consilieri care să facă parte din comisia de 

selecție a ofertelor depuse în vederea închirierii  unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, 
proprietate privată a comunei Rușețu; 

 
6. Diverse. 
 
 
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; 
 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local au acordat avize favorabile pentru toate 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
 

 Supus la vot, proiectul ordinii de zi, este adoptat IN UNANIMITATE. 
 
 

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 31 MARTIE 2021; 
 
Procesul – verbal al şedinţei anterioare a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare şi a 

fost pus la dispoziţia consilierilor. 

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

 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 2.996.000 

lei  din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului 
bugetar la 31.12.2020; 

 
Discuţii: 
Domnul Primar : ”Sunt bani foarte mulți. Am economisit sume importante în anii precedenți 

astfel încât din excedentul bugetului local sa putem realizăm anumite investiții pentru comuna 
Rușețu. 

Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Doamna contabil, vă rog să ne spuneți ce ați avut în 
vedere la stabilirea acelor sume pentru investiții. Ce înseamnă modernizare infrastructură rutieră 
de interes local?” 

Doamna Bobocea Filița – inspector Compartiment economic: ”există un proiect pentru 
întreaga localitate Rușețu. Din tot proiectul vor fi selectate una-două străzi pentru a realiza parțial 
acel proiect de modernizare a infrastructurii rutiere (străzi).” 

Domnul Primar: ”până la accesarea fondurilor atrase, dorim sa incepem modernizarea. 
Vreau sa fac strazile de centură: Tineretului, Gloriei, Viilor, Eternității”. 

Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Racorduri 500.000 lei. Nu cred că are rost sa cheltuim cu 
alte branșamente atata timp cât nu stim dacă sistemul funcționează. De ce nu obțineți două, trei 
avize pt. funcționarea sistemului?. Dați drumul la apă-canal”. 

Domnul Primar: ”in buget am propus bani pentru consultanță în vederea inființării 
serviciului”  

Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Cum rezolvăm problema?” 
Domnul Primar: ”Sunteți de acord cu propunerea domnului Bobocea Ionel cu neaprobarea 

sumei pt inființarea serviciului apă canal?” 
Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Marius Georgescu a făcut lucrarea?” 
Domnul Primar: ”Lucrarea a facut-o S.C. Euskadi S.R.L. Timișoara”. 
Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Ce inseamnă modernizare iluminat public?” 
Domnul Primar: ”Modernizare inseamnă consum mai mic și performanță mai mare. 
Am pus becuri economice. Acum s-a trecut la becuri LED, pe fiecare stâlp, sunt mai bune, 

mai economice. Populația comunei este îmbătrânită. Iluminatul este foarte important.” 
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 
 
 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 

2021; 
 

 
Discuţii: 
Domnul Primar: ”Dorim suplimentarea sumei la RENS cu 5000 lei și la sistemul de 

supraveghere video cu 5000 lei. 
Sistemul de supraveghere are 16 camere. Am trecut la fibră optică și aceasta necesită 

anumite investiții. Banii sunt de la capitorul ALTE INVESTIȚII, vă rog să aprobați această 
propunere de modificare a proiectului inițial.” 

 Propunerea de modificare este adoptată cu unanumitate de voturi 
Doamna consilier Stanciu Lenuța: ”Ar fi bine să montăm aceste camere și la periferia 

localității. 
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Un exeplu in alta comuna: au fost puși 2 oameni de la ajutor social sa supravegheze 
groapa de gunoi, astfel încât să se depoziteze doar guniu de grajd.” 

Domnul Primar: ”Se întimpină greutăți cu încheierea contractelor de salubrizare.  
Nu am dorit să împovărăm populația. Primaria Gălbinași a stabilit 7 lei în condițiile în care 

groapa este pe teritoriul lor.” 
Domnul consilier Bobocea Ionel: ”La Gălbinași era un panou mare cu imagini din toate 

punctele de supraveghere.” 
Domnul Primar: ”Ați intrebat cât costă acel panou?” 

 
Domnul Primar: ”În bugetul comunei, este prevăzut și bugetul Serviciului de salubrizare. 

Dacă hotărârea privind acordarea împrumutului pentru acest serviciu va fi adoptată, atunci 
hotararea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, va avea un nou articol pentru bugetul 
serviciului.”  

Președintele de ședință: ”Sunteți de acord cu aprobarea bugetului serv de salubrizare?”  
Propunerea de aprobare a bugetului Serviciului de salibrizare, este adoptată cu unaimitate 

de voturi.  
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 

 
 
4. proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar, în sumă de 

150.000 lei, de la bugetul propriu al comunei Rușețu, judeţul Buzău, către serviciul  
"CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE",  

 
Președintele de ședință: ”Cu privire la acest proiect de hotărâre sunt discuții?. Dacă nu, 

supun proiectul de hotărâre la vot” 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 
 

 
X 

 
5. proiect de hotărâre pentru desemnarea unor consilieri care să facă parte din 

comisia de selecție a ofertelor depuse în vederea închirierii  unui teren arabil în suprafață 
de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu; 

 
 

Președintele de ședință: ”Daca sunt discuții, propuneri..., dacă nu vă rog să faceți 
propuneri.” 

 
Este propus domnul Căpățînă Gheorghe – membru titular. Propunerea este aprobata cu 

unanimitate de voturi 
Este propus domnul Merișor Liviu – membru titular. Propunerea este aprobata cu 

unanimitate de voturi 
 
Este propus domnul Bardaș Corneliu-Răzvan – membru supleant. Propunerea este 

aprobata cu unanimitate de voturi 
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Este propus domnul Bobocea Ionel – supleant. Propunerea este aprobata cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

 
 6. Diverse 
 

Discuţii: 
 

1 Domnul consilier Bobocea Ionel:  ”autogrederul să funcționeze”, 
Domnul Primar: ”Am început să lucrăm, insa trebuie inlocuită lama. Este consumabilă”.  
 

      2 Domnul Primar prezintă două cereri pentru închirierea/concesionarea a două terenuri pentru 
construirea unor spații comerciale. 
      3 Domnul Primar prezintă Cererea unui debitor de exonerare de la plata unei amenzi. Fiind 
întrebată despre posibilitatea exonerării de la plata unei amenzi, doamna Bobocea Filița explică 
fapul că nu există prevedere legală în acest sens. 

4 Domnul Frățilă Ion - delegatul sătesc: ”Vreau să ridic problema depozitării resturile vegetale 
in satul Sergent Ionel Ștefan.  

-Dejecțiile de animale pot fi împrăștiate pe terenurile mele, 
- 2 becuri la biserică, 
- revizuirea sistemului de iluminat public in satul SG Ionel Ștefan 
- drumul Locat 164 . De ce nu se amendează cei care depășesc tonajul pe drum. 

Nu se respectă semnul rutier.” 
Domnul Primar: ”Poliția nu este in subordinea Consiliului local. 

5 Domnul viceprima: ”Ar trenui să facem parcuri, nu să concesionăm la agenții economici”.  
6 Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Școala veche... ce aveți de gând cu ea? 

Domnul Primar : ”Doriți să inițiați un proiect de hotărâre?” 
 

 
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,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
       Milică  Iancu                       Gabriel Dinu 
 

 


