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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul local al comunei 
Rușețu și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău 

 
 
Consiliul Local al comunei Rușețu, județul Buzău, 
 
având în vedere: 
-     Adresa nr.1251668/14.07.2022 prin care Inspectoratul de Poliție Județean 

Buzău, prin Postul local de poliție, solitită sprijin în vederea încheierii unui protocol de 
colaborare; 
         - referatul de aprobare al primarului comunei Ruşeţu, înregistrat la    
nr._______/_________________; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Rușețu, înregistrat la nr.__________/______________; 
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
  - prevederile art. 129, alin.(2), lit. c), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

În temeiul art. 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ; 

 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul local al comunei 
Rușețu, prin primar și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2  Primarul comunei Ruşeţu va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
     Art.3 Secretarul general al comunei Rușețu va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică, în 
condițiile legii.  
 
 
  INIȚIATOR, 
    PRIMAR, 
           Florin SNAE      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

        Gabriel Dinu



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA RUȘEȚU 

PRIMARUL COMUNEI RUȘEȚU 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, având numărul cadastral 30762, 
poprietatea privată a comunei Rușețu, județul Buzău 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019-Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliile locale au atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
oraşului sau municipiului. 

 
În vederea valorificării potențialului economic al comunei Rușețu, prin 

concesionarea/inchirierea unor imobile, pentru desfășurarea de către agenții economici a 
unor activități economice, am inițiat proiectul de hotărâre de dezmembrare a unui teren în 
suprafață totală de 1283 m.p., imobil aparținând domeniului public al comunei Rușețu. 

 
 
Propunem dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1283 m.p în 2 loturi, 

astfel: 
- Lotul 1, teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafată 

de 1163 mp; 
- Lotul 2, teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafată 

de 120 mp. 
 
Terenul care urmează să fie concesionat/închiriat, este constituit în lotul nr.2 cu 

suprafața de 120 m.p. 
Având în vedere atribuțiile Consiliului local de administrare a domneiului public și 

privat al comunei, vă supun dezbaterii și aprobării prezentul proiect de hotărâre. 
 

 
PRIMAR, 

Florin Snae 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA RUȘEȚU 

COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
Nr.________/___________ 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, având numărul cadastral 
30762, poprietatea privată a comunei Rușețu, județul Buzău 

 

 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 135, alin 1, lit. a, alin 3 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 

regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 

funciară, 

- prevederile art. 879 alin 2, art. 880 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 

- prevederile art. 129, alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Am constatat că proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui 
imobil – teren, având numărul cadastral 30762, poprietatea publică a comunei 
Rușețu, județul Buzău, în patru loturi, este legal și oportun, motiv pentru care în 
avizez favorabil. 

  

 
 

COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Viorel Năstase 
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