
ANUNT 

            In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că au fost elaborate, 
urmatoarele:  

1. Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  al comunei 
Ruginești, judeţul  Vrancea, pentru trimestrul III al anului 2020. 

2. Proiect de hotarare privind validarea modificărilor efectuate prin dispozitia nr. 

249/23.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Ruginesti. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ruginești,  

județul Vrancea, prin virare de credite de la un capitol la altul și de la un articol bugetar la 
altul în cadrul aceluiasi capitol. 

4.  Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficiaza 
consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginesti, judetul Vrancea, în manda-
tul 2020 – 2024. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Con-
siliului Local al comunei Ruginesti, județul Vrancea 

6.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de 
administraţie al Scolii Gimnaziale Ruginesti, pentru anul școlar 2020-2021. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții ,, Înființare sistem inteligent 
de distribuție gaze naturale în comuna Ruginești, satele componente aparținătoare 
Ruginești, Anghelești, Copăcești, Văleni, județul Vrancea. 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de colectare selectiva si transport a gunoiului 
menajer catre rampele special amenajate, pentru persoanele fizice din comuna Ruginesti, 
judetul Vrancea, incepand cu 1 ianuarie 2021. 

 
 şi intenţia de a-le supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Ruginesti, în 
şedinţa ordinară din luna noiembrie 2020. 
           Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind aceste proiecte de act normativ. 
           Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la 
sediul primăriei comunei Ruginesti, până la data de 24.11.2020 sau se vor comunica prin 
fax la nr. 0237/269111/ prin e-mail: pr_ruginesti@yahoo.com. 
          Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la 
care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 
           Proiectele de hotărâre sunt afişate pe site-ul Primăriei Comunei Ruginesti 
www.ruginesti.ro şi la Avizierul din primărie. 
          Etapa consultarii publice are loc in perioada 04.11. 2020-25.11.2020 
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