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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 30 iunie 2021 
 

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

Primarului comunei Ruşeţu nr.117/24.06.2021. 
 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: _________-_________. 
 
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. 
La ședință mai participă domnul Adrian Balaban, reprezentant al unui agent economic cu 

activitate în domeniul dezvoltării de parcuri pentru producerea de energie din surse 
regenerabile. 

 
 
Secretarul general al comunei prezintă celor prezenți 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 30.06.2021 şi dă citire proiectului ordinii de zi. 
 
Proiectul ordinii de zi a şedinţei este: 
 
1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu 

din data de 27 MAI 2021; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  al bugetului local al 
comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 2021; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

4. proiect de hotărâre privind înființarea  Serviciului  pentru gestionarea câinilor  fără 
stăpân în comuna Rușețu; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire directă, fără licitație 
publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p. necesar extinderii unei construcții existente, cu 
acordul proprietarului de către S.C. MRG Expresiv Invest S.R.L.; 

 
6. Diverse. 
 
Inițiatorii  proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt:  
 
Primarul comunei pentru toate proiectele hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

 
X 
 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 – Codul administrativ, Primarul comunei Rușețu, în calitate de inițiator, propune spre 
aprobare suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 
30.06.2021 cu următoarele proiecte de hotărâri: 

 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea  înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău 

ca membru fondator al  ASOCIAŢIEI  LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE 
GUSTI; 

 
2. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 
 

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 ordinare a Consiliului local al comunei 

Ruşeţu din data de 27 MAI 2021; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  al bugetului local al 

comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 2021; 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 
nr.416 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

4. proiect de hotărâre privind înființarea  Serviciului  pentru gestionarea câinilor  
fără stăpân în comuna Rușețu; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire directă, fără 
licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p. necesar extinderii unei construcții 
existente, cu acordul proprietarului de către S.C. MRG Expresiv Invest S.R.L.; 
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6. proiect de hotărâre privind aprobarea  înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău 
ca membru fondator al  ASOCIAŢIEI  LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE 
GUSTI; 

 
7. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 
8. 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 
 
 

1. aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 
Ruşeţu din data de 27 MAI 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 contului de execuţie  al bugetului local al 

comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 2021 
 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
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Deoarece nu 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 aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 
nr.416 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
 
Domnul consilier local Bocea Ionel: ”Aveți pretenția sa fie centrul frumos. E foarte bine. 

Insa nu trebuie neglijate celelalte strazi.” 
Domnul Primar: ”Celor care nu au facut contracte de salubrizare  le-am trimis notificări” 
Au incepu sa vina sa incheie contracte.” 
 
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 
 

x 
 
4. proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului  pentru gestionarea câinilor  

fără stăpân în comuna Rușețu; 

 
Discuții:   
 
Domnul consilier loca lBobocea Ionel: ”Sunt firme care se ocupa de gestionarea acestor 

câini? 
Primarul comunei Rușețu: ”Este una la Buzău, a Primăriei municipiului, insa nu mai mai 

lucrează. Se pune problema delegării acestui serviciu.” 
Președintele de ședință: ”Deoarece nu mai 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 documentației de atribuire directă, fără 
licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p. necesar extinderii unei construcții 
existente, cu acordul proprietarului de către S.C. MRG Expresiv Invest S.R.L.; 

 
Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
 
 
Deoarece nu există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _1_ abţineri 
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x 
 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea  înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău 
ca membru fondator al  ASOCIAŢIEI  LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE 
GUSTI; 
 

Președintele de ședință: ”Sunt discuții sau propuneri?” 
”Ce înseamnă această asociere.?” 
Domnul Primar: ”Este importanta asocierea. Sunt 6 localități asociate și una din 

Republica Moldova. Poate obținem o finanțare” 
 
 
Deoarece nu mai există dezbateri, proiectul de hotărâre este supus aprobării. 
 
 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu __10_ voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _3_ abţineri 
 

 
7. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
 
Doamna  Stanciu Lenuța il propune penreu funcția de președinte de ședință pe domnul 

Bardaș Corneliu Ravan 
  

Propunerea este adoptată cu 13 voturi “pentru”, _0_ “împotrivă”, _0_ abţineri 
 
 

 
8. Diverse 

 
1. Președintele de ședință: ”propun ca domnul Balaban să ne prezinte propunerea 

privind posibilitatea asocierii comunei Rușețu cu firma care produce energie eoliană” 
În continuare, cu aprobarea președintelui de ședință, domnul Adrian Balaban prezintă 

avantajele unui asemenea asocieri în participație, în vederea producerii de energie electrică din 
resurse regenerabile.    

Domnul Adrian Balaban – ”avantajul este că acest parc eolian ocupă maxim  3% din 
suprafața izlazului comunal, adică, în cazul dumneavoastră, maxim 5 ha. pașune”. 
 Printre avantajele comunei este și acela că se asigură energia necesară iluminatului 
instituțiilor publice și iluminatului public, gratuit, în limita a 60.000 kw/an”  

 
2. Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Ridic problema sistemului de alimentare cu apă 

a comunei Rușețu. S-a văzut în timpul ploilor calitatea lucrărilor. Văd că s-a încheiat un proces-
verbal dereceăție a lucrărilor simplu, fără efectuarea de probe, intr-o singură zi. Cine a suportat 
cheltuielile cu remedirerea problemelor apărute în urma ploilor?.  

Să ne infomeze dl Primarul cat a costat interventia noastră.” 
 
Domnul Snae Florin, primarul comunei: ”Remedierea probliemelor apăryte în urma ploilor 

abundente din luna iunie s-a făcut pe cheltuiala constructorului. Au avut utilajele lor. AU fost 
câteva probleme care s-au rezolvat ăntr-un timo scurt.  

Cu privire la receăție,... a/cela este modelul de proces-verbal prevăzut de lege. 
um am avut utilajul lor. 
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3. Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Drumurile vicinale. De ce nu se intervine pe ele?” 
Domnul Primar: ”Le am luat in ordine. Intai drumurile din intravilan, apoi cele agricole.  
 

4. Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”La ce dată de plătesc indemnizațiile consilierilor 
locali?” 
Primaru comunei: ”Pe 7 iulie?” 
 

5. Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Îl întreb pe domnul primar ce face într-o zi de 
lucru” 
 
Domnul Primar: ”Nu este treaba consilierilor  
 

6. Domnul Frățilă Ion -  delegat sătesc, ridică următoarele probleme care privesc satul pe 
care-l reprezintă 
- ”Problema drumului comunal : se intra cu masini mari. Ar trebui luate masuri. 
- lipsa becurilor de pe anumite străzi 
- dorim să se intervină cu autogrederul și în satul nostru. 
 
Deoarece nu mai sut alte discuții, președintele de ședință declară închise lucrările 

ședinței Consiliului local din data de 30 iunie 2021. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
             Milică  Iancu       Gabriel Dinu 
 

 


