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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 
 

PROCESUL – VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26 FEBRUARIE 2021 
  

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

Primarului comunei Ruşeţu nr.26/19.02.2021. 
 

 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. 
 Toate proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost inițiate de primarul 
comunei Rușețu. 

La ședință mai participă: dl. Dinu Gabriel – secretarul general al comunei Rușețu, dl. Frățilă 
Ion – delegat sătesc. 

La începutul ședinței, lipsesc următorii consilieri: BARDAȘ CORNELIU-RĂZVAN și ȘERBAN 
IONEL. 

La ședință participă domnul Sitaru Daniel, reprezentantul S.C. Elsit S.R.L. 
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 28 IANUARIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza 

imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor 
si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și  cetățenilor 
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pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum 
si stabilirea sancțiunilor; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a 
listei  stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de 
transport rutier de persoane aferent județului Buzău;  

4. proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 
și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Rușețu este membru asociat”; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentației necesare realizării 
unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri; 
7. Diverse. 
 
 
În conformitate cu prevederile art.135 alin.(8 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei 
ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 26.02.2022 cu următoarele puncte: 

 
1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind   aprobarea  studiului de oportunitate 
elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată 
a comunei Rușețu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 
nr. 45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei 
Rușețu; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 
nr. 44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii  unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei 
Rușețu. 
 

Consilierii locali prezenți la ședință aprobă în unanimitate propunerea de suplomentare a 
ordinii de zi. 

 
Ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 
din 26 februarie 2021, este următoarea 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 28 IANUARIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza 

imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor si 
responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și  cetățenilor pentru 
buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum si 
stabilirea sancțiunilor; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a 
listei  stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de 
transport rutier de persoane aferent județului Buzău;  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 
și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Rușețu este membru asociat”; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentației necesare realizării 
unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri; 
7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al 
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comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind   aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în 
vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu ; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii  unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu. 

10. Diverse. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este adoptat în unanimitate de Consiliul local. 
x 

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

Ruşeţu din data de 28 IANUARIE 2021 
  
Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 28 ianuarie 

2021 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 28 ianuarie 2021, este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
X 

 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza 

imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor 
si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și  cetățenilor 
pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum 
si stabilirea sancțiunilor 

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

hotărâre, vă rog să le formulați”. 
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Trebuire făcută curățenie în comuna. Ce facem cu 

groapa de gunoi de grajd?” 
Primarul comunei Rușețu: ”Gunoiul de grajd va trebui depozitat pe terenul fiecărui fermier”. 
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 

X 
 
 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a 

listei  stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de 
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transport rutier de persoane aferent județului BuzăuDeoarece nu sunt discuţii sau propuneri, 
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Președintele de ședință: ”Dacă aveți propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de 
hotărâre, vă rog să le formulați”. 

Domnul consilier Bucur Jan: ”Propun ca o cursă de dimineață să vină zilnic și în satul 
Sergent Ionel – Ștefan, pentru a da posibilitatea locuitorilor să facă naveta la muncă”. 

 
Fiind supusă la vot propunerea este adoptată cu majoritatea consilierilor prezenți la ședință, 

urmând ca propunerea Programului judeșean de transport public de persoane să fie modificată în 
mod corespunzător. 

 
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 

X 
 
4.  proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 

și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Rușețu este membru asociat”; 

 
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 

x 
 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentației necesare realizării 

unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.; 
 
 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții cu privire la proiectul de hotărâre?” 
Primarul comunei: ” am mai avut discuții cu privire la acest schimb. Este un schimb care 

avantajează primăria. Drumurile sunt ale S.C. Elsit și separă două trupuri ale proprietății primăriei 
Rușețu”. 

Domnul consilier Bucur Jan: ”Când a cumpărat, nu a știut ce cumpără?” 
Domnul consilier Căpățînă Gheorghe: ”Consider că Primăria are un drept de servitute.” 
Domnul consilier Obreja Cristian: ”Drumul de acces are 4,20 m lățime”. 
Domnul Primar: ”Eu sunt pentru schimb”. 
Deoarece nu mai sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 

de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 6 voturi împotrivă, 4 abțineri și un vot pentru din totalul 

de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri; 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții cu privire la proiectul de hotărâre?” 
 
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 5 voturi împotrivă, 6 abțineri și 0 voturi pentru din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
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x 
 
 
7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind   aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în 
vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu 

 
Președintele de ședință propune desemnarea membrilor în comisia de selecție a dosarelor. 
În urma propunerilor făcute sunt desemnați următorii consilieri: 
 
Membri: Obreja Cristian și Bucur Jan.  
Membri supleanți: Merișor Mădălin – Liviu și Iancu Milică.  
 
Deoarece nu mai sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 

de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 

X 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu 

 
Președintele de ședință propune desemnarea membrilor în comisia de selecție a dosarelor. 
În urma propunerilor făcute sunt desemnați următorii consilieri: 
 
Membri: Obreja Cristian și Bucur Jan.  
Membri supleanți: Merișor Mădălin – Liviu și Iancu Milică.  
 
Deoarece nu mai sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 

de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 

totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 

X 
 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea 
închirierii  unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu 
 

Președintele de ședință propune desemnarea membrilor în comisia de selecție a dosarelor. 
În urma propunerilor făcute sunt desemnați următorii consilieri: 

Membri: Obreja Cristian și Bucur Jan.  
Membri supleanți: Merișor Mădălin – Liviu și Iancu Milică.  
 

Deoarece nu mai sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri din 
totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 11 consilieri aflaţi la şedinţă.  

x 
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10. Diverse. 
1. Doamna consilier local Stanciu Lenuța ridică problema delimitării prin arătură a izlazului 

comunal precum și lipsa unui coș de gunoi în locul unde se desfășoară curse de cai. 
 

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 

 
               Obreja Cristian                                    Gabriel Dinu 

 
 


