
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA RUŞEŢU 
CONSILIUL LOCAL 

 
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 

 
 Consiliul local al comunei Ruşeţu; 
 Având în vedere : 
 - referatul Primarului comunei Rușețu de aprobare a proiectului de hotărâre, 
înregistrat la nr.738/19.02.2021;  
 - raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism și amenajarea 
teritoriului și al Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.739/19.02.2021; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 -Hotărârera Consiliului local al comunei Rușețu 45 /24.12.2020 privind aprobarea 
documentatiei de atribuire elaborata in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 233 
m.p. proprietate publica a comunei Rusetu; 
-  prevederile art.87 alin.(1), (3) și (5), art.308 alin.(1), art.362 alin.(1) și (3)  din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ; 
  
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.g) și 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
  adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art.1 Hotararea Consiliului Local nr. 45/ 24.12.2020, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 

1. Articolul 10  se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
„ Art. 10  Se desemnează următorii membri și supleanții acestora, din rândul 
consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor: 
 

______________________________- membru       ____________________-supleant 
 
______________________________- membru       ____________________ - supleant” 

2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
„ Art. 17 Castigatorul licitatiei are obligatia mentinerii unui numar minim de 1 
angajat pe toata perioada contractuala”. 

 
 Art.2 Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.  
 Art.3 Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotãrâri 
persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate. 
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