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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 27 mai 2021 
 

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

Primarului comunei Ruşeţu nr.108/21.05.2021. 
 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. 
 Dispoziția de convocare a ședinței a fost publicată pe site-ul Primariei Rușețu 

 La şedinţă participă toți cei 13 consilieri 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 comunei, 
Domnul Frățilă Ion – delegat sătesc. 
 
 
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 consilierilor 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 ordinare_ a Consiliului local al 

comunei Ruşeţu din data de 27.05.2021 şi dă citire proiectului ordinii de zi. 
 
Proiectul ordinii de zi a şedinţei este: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 20 APRILIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în 

vederea închirierii unui teren în suprafață de 3811 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu; 
3. proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Rușețu, 

aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare si a 
Caietului de Sarcini; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de închiriere 
nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în vederea 
concesionării, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei 
construcții existente; 

6. proiect de hotărâre privind constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea 
limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu; 

8. proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei Anuale de Contractare si a 
Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala; 

 
9. Diverse. 

X 
 

Inițiatorii  proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt:  
 
Primarul comunei pentru proiectele de hotărâri înscrise la punctele 2-5, 7 și 8, 
Viceprimarul comunei pentru proiectele de hotărâri înscrise la punctul 6. 
 
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 următorul proiect de hotărâre: 

- proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei Anuale de Contractare si a 
Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala; 

Supusă la vot, propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
În urma suplimentării, proiectul ordinii de zi a şedinţei este: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 20 APRILIE 2021; 
2. proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în 

vederea închirierii unui teren în suprafață de 3811 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu; 
3. proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Rușețu, 

aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare si a 
Caietului de Sarcini; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contratului de închiriere 
nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în vederea 
concesionării, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei 
construcții existente; 

6. proiect de hotărâre privind constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea 
limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu; 

8. proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei Anuale de Contractare si a 
Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala; 

 
9. Diverse. 
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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; 
 

Secretarul comunei prezintă cvorumul și majoritatea necesară adoptării fiecărui proiect de 
hotărâre. 

 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local au acordat avize favorabile pentru toate 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
 

 
X 

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

comunei Ruşeţu din data de 20 aprilie 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---------- 
 
Procesul - verbal al şedinţei anterioare, este aprobat IN UNANIMITATE. 

x 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în 

vederea închirierii unui teren în suprafață de 3811 m.p. proprietatea privată a comunei 
Rușețu; 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
Viceprimarul comunei Rușețu: ”trebuie trecut in contract obligatia de a intretine imprejmuirea.„ 
Președintele de ședință: ”Dacă nu mai sunt discuții, vă rog sa faceți propuneri pentru membrii 

comisiei”. 
Domnul consilier local Iancu Milică îl propune pentru calitatea de membru în comisie pe domnul 

Serban Ionel. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Doamna consilier local Stanciu Lenuța îl propune pentru calitatea de membru în comisie pe domnul 

Bobocea Ionel. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Sunt propuși ca membri supleanți următorii consilieri locali. Bucur Jan și Merișor Mădălin-Liviu  
Propunerile sunt adoptate cu unanimitate de voturi. 



 4 

Deoarece nu mai există dezbateri pe marginea proiectului de hotărâre, președintele de ședință îl 
supune aprobării.  

 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 
 
 
3. proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Rușețu, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si 
functionare si a Caietului de Sarcini 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
Discuţii: Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Acest serviciu este ca cel de salubrizare” 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu:”Am propus ca gestiunea serviciului să fie 

delagată. Este greu sa inființăm un serviciu cu gestiune proprie. Sunt cheltuieli mari cu salariile, cu dotarea 
materială, erc. Pentru concesionarea serviciului se va organiza o procedură prin intermediul SICAP” Va fi 
un serviciu delegat. Nu avem bani pt salariati 

Va fi licitatie.  
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu _13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

x 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contratului de închiriere 

nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele 
 
 
Președintele de ședință: ”Deoarece nu există discuții, supun aprobării proiecctul de hotărâre.” 
 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu __13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

X 
 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în 
vederea concesionării, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar 
extinderii unei construcții existente 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
 
Domnul Bobocea Nicolaie – viceprimarul comunei:  ”50 m sunt din parc. Trebuie luat din parc.”  
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”In momentul in care cineva doreste sa faca ceva va gantiti 

la parc. Haideti sa lasam anumite ambitii si sa-l sprijinim sa faca. Acolo nu e parc. Trebuie sa fim mai 
flexibili” 

Domnul consilier local Căpățînă Gheorghe: ”Consider ca nu e un lucru rău.”  
Domnul consilier local Bucur Jan: ”Este o suprafața mică”. 
Domnul Bobocea Nicolaie – viceprimarul comunei: ”La anul facem parc. Cati bani luam din chirie ?” 
 
Deoarece nu mai există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi “pentru”, _2_ “împotrivă”, _3_ abţineri 
 

 
 

x 
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6. proiect de hotărâre privind constituire Comisiei speciale pentru verificarea și 
constatarea limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu; 
 

 
 

Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
Domnul consilier local Bobocea ionel: ”Ar trebui ca această comisie să inventarieze toate 

terenurile”. 
Domnul Snae Florin – Primarul comunei Rușețu: ”Masuratorile sunt clare”. 
 
Se fac propuneri pentru membrii comisiei speciale: 
Sunt propuși următorii consilieri locali:   
1 Bobocea Nicolaie  
2 Videne Mandache 
3 Carstea Adrian-Marius 
Propunerile sunt adoptate cu unanumitate de voturi 
 
Deoarece nu mai există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu __13_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 

 
 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu 
 
 Președintele de ședință: ”Vă rog să dezbateți proiectul de hotărâre”. 
 

Discuții:    
 

 Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”este destul de greu sa inregistrezi aceste 
vehicule in aceste conditii” 

 
Deoarece nu mai există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu ___13___ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 

 
 

8. proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei Anuale de Contractare si a 
Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala; 
  
 

Președintele de ședință supune proiectului de hotărâre dezbaterii consiliului local. 
 Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Văd că s-a renunțat la stația de osmoză” 
 Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Stația de osmoză a fost prevăzută în planul inițial. 
Acesta este planul după aprobarea bugetului local. Nu există fonduri suficiente pentru asemenea investiție. 
In noiembrie am aprobat forma initiala, acum se discuta forma finala, dupa aprobarea bugetului. Asa 
prevede legea.” 
 Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Ce obiectiv de investitii propuneți la Sergen Ionel 
Ștefan”. 
 Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Unde sunt becurile vechi?” 

Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”În caminul cultural. Este o mare diferenta intre 
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lampile vechi si cele noi, economice,insa becurile tip LED sunt si mai economice. Sunt specialisti care stiu 
ce inseamna led. 

Domnul consilier locl Bobocea Ionel: ”Să aveti in vedere bani pt apa canal.” 
Domnul Snae Florin – primarul: ”Banii sunt prevăzuti.”  
 
Deoarece nu mai există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 

 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu ___13___ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 

 
 
 
9. Diverse 

 
Discuţii: 
 
1. Problema sericiului de alimentare cu apă și de canalizare:  
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Noi am fost trimisi in aceasta postura ca facem lucruri 
in folosul comunității. La mine vin toți si intreaba de apa-canal. Nu stim nimic concret. 
Solicit ca în prima ședință a Consiliului local sa ne prezentati procesul-verbal de receptie a 
lucrarii. Doresc sa dam drumu la apa canal.” 
 
2. Piața agroalimentară 

 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Hala de peste este oribila. Propun ca duminica sa se 
comercializeze in cealalta hala, unde exista gresie.” 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Spuneti ca sunt conditii improprii? 
In hala de branzeturi nu se poate vinde peste. Accesul la hala de branzeturi trebuie sa fie 
exterior. Puteti sesiza organele de specialitate. Comerciantii nu doresc in acea hala. Au fost 
acolo insa au dorit sa revină în cealaltă hală.” 
 
3. Clădirile primăriei 

 
Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Cladirile primariei: Dispensarul medical, fostul spital. 

Sunt ale primariei?” 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Sunt ale comunei. Doamna Radulescu a 
solicitat sa i se stabileasca un drept de uzucapiune, însa nu se poate. Oricum nu 
locuiește acolo nimeni. Cladirea sediului fostului CAP este a Primariei: 
 

4. Recensământul agricol 
 
Doamna consilier local Stanciu Lenuta: ”Recensamantul se face in timpul programului.” 

Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ieri am fost avertizati cu privire la stadiul 
recensamantului. E treaba lor daca in acel timp cand au fost pentru popularizarea campaniei de 
vaccinare au intrebat si despre situatia gospodariei.” 

 
5. Campania de vaccinare 

 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Am fost silicitat de DSP pentru sprijinirea 

unei campanii de vaccinare. Am stabilit persoanele din aparatul de specialitate al Primarului 
pentru a populariza, anuntul pentru vaccinare. Campania va avea loc sâmbătă. Va invit si pe 
dumeavoastră sa sprijiniti batranii pentru a-i transporta la spital, incepand cu ora 10:00. Vaccinul 
nu este obligatoriu.” 
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6. Prezentarea unor cereri  
 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu: ”Vă prezint cinci cereri adresate primarului dar 
care au legătură și cu Consiliul local”. 
În continuare, domnul primar prezintă cererile: 
 

1. Solicitarea unui agent economic de a înființa un parc de turbine eoliene, pe izlazul 
comunei Rușețu. 

2. Bardaș Costin PFA , solicită închirierea unei suprafațe de teren de  308 m.p. în curtea 
sediului fostei primării; 

3. SC Elsit Com S.R.L. solicită închirierea/concesionarea unui teren în suprafață de 4000 
m.p. în încinta fostuei SMA Rușețu. 

4. Domnul Brai Gabriel – solicită închirierea/concesionarea unui teren în suprafață de 1,35 
ha. m.p. în încinta fostuei SMA Rușețu. 
 

5. Domnul Sitaru Nicolae – solicită închirierea/concesionarea unui teren în suprafață de 
1,35 ha. m.p. în încinta fostuei SMA Rușețu. 

 
 
Domnul Snae Florin – primarul comunei Rușețu:  ”Va invit sa vedem ce este în incinta SMA 
Rușețu. De aceea s-a constituit comisia de verificare. În urma solicitarilor, va trebui 
initiat un proiect de hotarare. S-au trezit ca vor sa intrețina livada. Primaria nu are drum 
de acces. Au si ei dreptate, insa noi trebuie sa stabilim daca putem avea un drept de 
servitute.” 
 
Domnul Bobocea Nicolaie – viceprimarul comunei rușețu: ”Nu au respectat dreptul 
nostru de proprietate.”  
Președintele de ședință: ”Dacă nu mai sunt probleme de discutat, declar lucrările 

ședinței închise.” 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.    
    
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
                        Milică  Iancu       Gabriel Dinu 
 

 


