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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL 
al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din data de 26.08.2021 
 

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

Primarului comunei Ruşeţu nr.165/19.08.2021. 
 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 
și pe site-ul comunei Rușețu . 
 De asemenea, dispoziția de convocare a ședinței a fost publicată pe site-ul Primariei 
Rușețu 

La şedinţă participă ___11___ consilieri consilieri locali în funcţie.  
La începutul şedinţei sunt absenţi următorii consilieri: ____BARDAS CORNELIU-

RAZVAN și BOBOCEA NICOLAIE  
Pe parcursul şedinţei, la momentul _______-__________, intră în  sală 

următorul/următorii consilieri ________-_____________________, _________________ 
__________________-_______, ______-_________________  
Avand în vedere ca dl Bardas Corneliu-Răzvan, este actualul președinte de ședință și 

acesta lipsește, se propune alegere unui alt presedinte pentru lunile august-octombrie 2021. 
În urma propunerilor făcute și a votului exprimat, este ales președinte de ședință pentru 

perioada august-octombrie 2021, domnul consilier local Videne Mandache. 
 
La lucrările şedinţei mai participă: 
 
Primarul comunei, domnul Florin Snae 
Secretarul general al comunei, domnul Gabriel Dinu 
Domnul Frățilă Ion – delegat sătesc 
Vișan Vasile – Șef serviciu salubrizare. 
 
Secretarul general al comunei prezintă celor prezenți că au fost îndeplinite toate 

procedurile premergătoare desfăşurării şedinţei, motiv pentru care aceasta poate avea loc în 
condiţiile legii. 

 
În continuare, secretarul general al comunei face prezența consilierilor prezenți, 

constatând că la această ședință sunt prezenți __11__ din totalul de 13 consilieri locali în 
funcție, motiv pentru care există cvorumul necesar desfășurării ședinței. 

 
 
Preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare_ a Consiliului local al 

comunei Ruşeţu din data de 26.08.2021 şi dă citire proiectului ordinii de zi. 
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Proiectul ordinii de zi a şedinţei este: 
 
 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 

din data de 30 IUNIE 2021; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării unei 

asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să realizeze 
unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul 
comunei Rușețu; 

 
3. proiect de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor 

obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în patrimoniul Comunei Rușețu; 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 

Rușețu pe trimestrul II al anului 2021  
5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL Ruşeţu nr.16 / 07.04.2020 privind 

înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL 
SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi 
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău; 

 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru serviciile de 

copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) din Legea nr. 
544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat 
consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu; 

 
7. 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 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 
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1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 
Ruşeţu din data de 30 IUNIE 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. 
 Având în vedere că nu există asemenea mențiuni, președintele de ședință propune 
aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 
  

Discuţii: Nu sunt.--------- 
 
 Procesul - verbal al şedinţei anterioare, este aprobat IN UNANIMITATE. 

x 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării 

unei asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să 
realizeze un obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe 
terenurile din izlazul comunei Rușețu. 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Afectează cu ceva izlazul comunal sau crescătorii 

de animale?” 
 
Primar : ”Nu afectează. Multe UAT uri au adoptat asemenea proiecte.”  
 
Deoarece nu mai există discuții sau propuneri, președintele de ședință supunune 

proiectul de hotărâre la voT.   
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _11_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 

din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 
 
 
3. proiect de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și 

casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în patrimoniul Comunei 
Rușețu; 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Propun ca școala sa le scoata la vanzare. 
Daca poate sa obtina o anumita valoare din vanzarea lor sau a materialelor obtinute din 

distrugerea lor.” 
 
Deoarece nu mai există dezbateri pe marginea proiectului de hotărâre, președintele de 

ședință îl supune aprobării.  
 
Proiectul de hotărâre este respins, obținând doar  6_ voturi “pentru”. 
 

x 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Rușețu pe trimestrul II al anului 2021  
 
Discuții:   
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”La impozite pe cladirile persoanelor juridice 

încasările au fost bune. La fel si la taxa pe chirii.” 
Primarul comunei Rușețu: ”Depășirea încasărilor se datorează faptului că un chiriaș a 

plătit pe tot anul.” 
Președintele de ședință: ”Deoarece nu mai există discuții, supun aprobării proiectul de 

hotărâre.” 
 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu __11_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

X 
 

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL Ruşeţu nr.16 / 07.04.2020 privind 
înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL 
SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău. 

 
Președintele de ședință:  
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Este convenabil. As vrea sa se organizeze 

concurs pana la 15 septembrie 2021.” 
Domnul Primar: ”concursul dureaza mai mult. Este posibil sa nu se inscrie nimeni la 

concurs.” 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Daca pe data de 15 septembrie  nu se porneste 

sistemul de apă, vom demara procedura de strangere de semnaturi pentru demiterea 
primarului.” 

 
 
Deoarece nu există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

x 
 

 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru 

serviciile de copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) 
din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea 
spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate 
din oficiu 

 
 
 
 
Deoarece nu există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
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8. Diverse 

 
1.  Primarul comunei Rușețu: ”Ieri am fost la o intrunire cu Secretarul General al 

Guvernului României. Pâna acum nu s-a depus niciun proiect de finanțare.”  
2. Doamna consilier locael Stanciu Lenuța: ” Văd că în continuare se depășirea tonajului 

pe DC 164. Nu se ia nicio măsură pentru prevenirea circulației utilajelor grele pe acest 
drum”.  

3. Domnul delegat sătesc Frățilă Ion: ”Sunt persoane care nu au incheiat contracte de 
salubrizare. 
Primul pas este notificarea catre aceste persoane, apoi sanctiunea, si in final 
inscrierea la la impozite si taxe locale”. 

4. Seful serviciului salubrizare, domnul Vișan Vasile: ”Am incheiat 900 contracte, 
reprezentand 2000 de persoane. 
Am trimis notificari. Problema contractului cu Primaria Rușețu, în sensul că încasăm 
prea puțini bani față de cantitatea de gunoi pe care o ridicăm.  

5. Domnul consilier Bobocea Ionel: ”Problema deșeurilor din jurul platformelor de gunoi 
și din alte locații; problema recepției la lucrarea de apă-canal intr-o singură zi și 
garanția care curge de la data finalizării lucrărilor: noiembrie 2019; Inventarierea 
bunurilor care aparțin domneiului public și privat al comunei Rușețu. Contractul de 
închiriere al doamnei Rădulescu Lucila. Problema chioșcului de lângă brutărie. Cine 
este proprietar? Daca a plătit vreun ban chirie.?” 

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

ședinței Consiliului local din data de 26.08.2021. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
         Videne Mandache        Gabriel Dinu 
 

 


