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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

PROCESUL – VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31 MARTIE 2021 
  

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

Primarului comunei Ruşeţu nr.49/25.03.2021. 
 

 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 Rușețu. 
 Toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, sunt inițiate de primarul 
comunei Rușețu. 

La ședință participă: 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri care formează 
Consiliul local, domnul Snae Florin - primarul comunei Rușețu, domnul Dinu Gabriel – 
secretarul general al comunei Rușețu, domnul  Frățilă Ion – delegat sătesc. 

Secretarul general al comunei arată că au fost îndeplinite toate procedurile 
premergătoare desfăşurării şedinţei, motiv pentru care aceasta poate avea loc în condiţiile 
legii. 

Primarul comunei Rușețu, în calitate de inițiator, propune suplimentarea ordinii de zi 
cu următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu, motivate 
de necesitatea convocării prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului local, mai ales în 
contextual epidemiologic actual. 

Președintele de ședință supune la vor propunerea de suplimentare a proiectului 
ordinii de zi. Suplimentarea ordinii de zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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În continuare, 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 26 FEBRUARIE 2021; 
 
2. proiect de hotărâre aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 

2020; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea 

închirierii unui teren în suprafață de 3811 m.p., proprietate privată a comunei Rușețu; 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire elaborată în 

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

5. proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 
sistemului de salubrizare ale comunei  RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul "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 tarifelor şi taxelor speciale pentru unele 
activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, 
judeţul Buzău; 

 
7. proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării 

temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe 
raza comunei RUŞEŢU, județul Buzău; 

 
8. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu – formă actualizată conform Codului 
administrativ; 

 
10. Diverse. 

x 
 
Supus aprobării Consiliului local, proiectul ordinii de zi este adoptat în unanimitate (13 

voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri locali aflați în funcție 
și 13 consilieri locali prezenți la ședință). 

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

Ruşeţu din data de 26 FEBRUARIE 2021 
 
 Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ruşeţu din 26 
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februarie 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 26 FEBRUARIE 

2021, este aprobat cu unanimitate de voturi. 
X 

2. proiect de hotărâre aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al 
anului 2020 

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

hotărâre, vă rog să le formulați”. 
 
Domnul consilier local Bobocea Ionel, se inscrie la cuvânt: ”Din totalul veniturirlo 

proprii ale comunei au fost încasate doar 70%. Nu stăm bine la impozitul și taxa pe 
proprietate. 11% la clădiri, 6 % la clădiri persoane juridice, mijloace de transport 20%, 
amenzi 13%.” 

Doamna consilieri local Stanciu Lenuța: ”Pentru amenzi ar trebui să se facă muncă în 
folosul comunității”. 

Primarul comunei: ”Am făcut toate diligențele necesare pentru încasarea impozitelor 
restante”. 

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

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

 
X 

 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în 

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

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

proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 

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

X 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire elaborată în 

vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha., proprietate privată a 
comunei Rușețu 
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Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre. 

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

 
X 

 
5. proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 

sistemului de salubrizare ale comunei  RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul 
"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  

 
Domnul consilieri Bobocea Ionel: ”Ce aveți de gând să faceți cu platforma de gunoi?” 
Primarul comunei: ”probabil, fiecare cresător de animale va fi obligat sa-și facă propriaa 

platformă și sa-și împrăștie gunoiul pe terenul agricol” 
 
Deoarece nu sunt discuţii sau propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot 

proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 

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

X 
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru 

unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna 
RUŞEŢU, judeţul Buzău 

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

proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 

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

X 
7. proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si 
demolări de pe raza comunei RUŞEŢU, județul Buzău 

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

proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 

abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 13 consilieri aflaţi la şedinţă.  
X 

 
8. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
În urma propunerilor făcute, președinte de ședință pentru lunile aprilie- iunie 2021, 

este ales, cu unanimitate de voturi, domnul consilier local Iancu Milică. 
 

X 
 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Regulamentului de 
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organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu – formă actualizată 
conform Codului administrativ. 

 
Președintele de ședință dă cuvântul secreatrului general al comunei pentru a informa 

cu privire la noul regulament propus. 
Secretarul general al comunei: ”proiectul de Regulament de organizare și funcționare 

al Consiliului local este elaborat în deplin acord cu prevederile Codului administrativ. 
Principala modificare propusă se referă la convocarea ședințelor Consilului local al comunei 
Rușețu prin mijloace electronice”. 

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

proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 

abţineri din totalul de 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi 13 consilieri aflaţi la şedinţă.  
 
10. Diverse. 
 
1. Domnul consilier Bobocea Ionel, referindu-se la recensământul general 

agricol: ”sper ca recensământul să se facă doar după program”. 
2. Domnul consilier Bobocea Ionel, ridică problema stării proaste a drumurilor din 

comună. 
Domnul Primar: ”după aprobarea bugetului comunei pe anul 2021, vom 
interveni cu un cilindru – compactor pentru refacerea drumurilor.” 

3. Domnul consilier local Bobocea Ionel: ”Domnule primar, vreu să ne comunicați 
un termen pentru punerea în funcțiune a serviciului apă-canal”. 
Domnul Primar: ”Nu vreau să mai dau un termen ci voi spune în cel ami 
scurt timp posibil.” 
 

 
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 

 
 


