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JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind 
aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului 

”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU, întrunit în şedinţă ........................ în 
data de ............... 2022  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei RUŞEŢU, în calitatea sa iniţiator, 

înregistrat sub nr. 4031/24.06.2022; 
- raportul de specialitate comun al șefului Serviciului salubrizare și al 

Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al 
primarului comunei RUŞEŢU înregistrat sub nr.4062/24.06.2022; 

- adresa nr.267/23.06.2022 prin care Serviciul salubrizare propune adoptarea unor 
măsuri în vederea redresării situației economice; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local RUŞEŢU;  
-Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu  nr.21/2021 privind acordarea unui împrumut 
temporar, în sumă de 150.000 lei, de la bugetul propriu al comunei Rușețu, judeţul Buzău, 

către serviciul  "CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE" 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
cu completările ulterioare; 
 - în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 
alin.(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă următoarea:  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 În vederea reducerii cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – 
SERVICIUL SALUBRIZARE”, cu scopul de a asigura funcționarea sustenabilă a acestuia, se 
stabilesc următoarele măsuri economico-financiare: 
 

a) Reducerea numărului de personal cu trei posturi precum și reducerea timpului de lucru 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor de la populație și agenții economici, 
urmând următorul program: 
- Colectarea deșeurilor reciclabile: prima și a III-a săptămână din lună; 
- Colectarea deșeurilor menajere: a II-a și a IV-a săptămână din lună. 

c) Aplicarea de către Primarul comunei Rușețu, prin aparatul propriu de specialitate a 
unor măsuri coercitive de plată și/sau încheiere a contractelor de salubrizre. 

 
 

 
 



 

Art.2 Primarul comunei Rușețu și șeful Seriviului salubrizare, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezenteu hotărâri. 
 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei RUŞEŢU, 
Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică              
              
 

INIȚIATOR,        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

  PRIMAR,    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

Florin SNAE                        Gabriel Dinu 

 


