
               ROMÂNIA 
       JUDEŢUL VRANCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI RUGINESTI 
                                                                               C O N V O C A R E 
     Nr.   8125   din 11.12.2020 
 
         În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3). lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, publicata in M.O. nr. 555/05.07.2019, membrii Consiliului Local 
Ruginesti, sunt convocaţi in şedinţă ordinara, joi, 17 decembrie 2020 ora 0900, la Scoala 
Generala Văleni, cu urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pentru anul 2021   

Initiator: Primar Avram Ion 
 Proiectul de hotarare este insotit de:  raportul de specialitate, referat de aprobare. 

Comisia care va aviza este: 
              - comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget finante, administratie 
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
cetatenesti, juridica si de disciplina; 
               - comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala; 
              - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, amenajarea 
teritoriului si urbanism. 
                

2. Proiect de hotarare privind imputernicirea, cu puteri depline, a primarului comunei 

Ruginesti, județul  Vrancea,  să reprezinte U.A.T Ruginesti, în relația cu Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ,,.. 

Initiator: Primar Avram Ion 
 Proiectul de hotarare este insotit de:  raportul de specialitate, referat de aprobare,. 

Comisia care va aviza este: 
             - comisia pentru  programe de dezvoltare economico – sociala, buget finante, administratie 
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
cetatenesti, juridica si de disciplina; 
 
             3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al comunei 
Rugineşti, judeţul Vrancea aferent trimestrului al –IV -lea al anului 2020. 

Initiator: Primar Avram Ion 
 Proiectul de hotarare este insotit de:  raportul de specialitate, referat de aprobare. 

Comisia care va aviza este: 
- comisia pentru  programe de dezvoltare economico –    sociala, buget finante, administratie 
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina; 

          4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ruginești,  
județul Vrancea, prin virare de credite de la un capitol la altul, de la un articol bugetar la altul 
în cadrul aceluiasi capitol. 
                  Initiator: Primar Avram Ion 
➢ Proiectul de hotarare este insotit de:  raportul de specialitate, referatul de aprobare. 

Comisiile care vor aviza sunt:  

          - comisia pentru  programe de dezvoltare economico – sociala, buget finante, administratie 
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
cetatenesti, juridica si de disciplina; 

 
Consilierii  
 



1. VIERU OCTAVIAN 
2. BÂRLEA COSTANTIN 
3. VIERU EUGEN 
4. NECULA PETRU 
5. BUTACU EUGEN 
6. POPA STELU 
7. BEJAN FLORINEL 
8. MANEA PETRICĂ 
9. BOSTAN CLAUDIU 
10. HAGIU NELU 
11. ADĂSCĂLIŢEI CLAUDIA 
12. AVRAM NICU-RADU 
13. GHIUŞ MIHAI 

 
 

 
                Diverse, intrebari si interpelari. 
 
NOTA: Potrivit art. 141 alin. 6 din Codul Administrativ, Convocarea sedintelor comisiei se face de catre 
presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte. 
 
       Comisiile vor depune Avizele si/sau amendamentele pana cel tarziu in ziua sedintei, cu cel 
mult jumatate de ora stabilita pentru inceperea sedintei.  
       Covocatorul este insotit de proiectele de pe ordinea de zi si de materialele aferente, fiind 
comunicate in scris, fiecarui consilier sub semnatura. 
 
Sedinta este publica. 
 
            PRIMAR, 
                                                                                         Avram Ion 
 
 


