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MINUTA 
şedinţei ordinare din data de 23.09.2021 a 

Consiliului Local al comunei Rugineşti, ora 0900 

 

 

 

        La ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri validati din totalul de 13 consilieri. 
     D-nul Necula Petru  – președinte de sedință – constată că ședința este statutara și declară 
ședința deschisă; 
      Secretarul general al comunei Ruginesti în conformitate cu prevederile in vigoare, 
comunica procesul verbal al şedintei ordinara din data de 31.08.2021. 
      D-nul Vieru Eugen – la capitolul diverse, la punctul al doilea, pagina 5 la intervenția mea 
am precizat că se adâncește albia și nu cursul apei, să fie menționat corect. 
      Se supune spre aprobare procesul – verbal si sunt 13 voturi ,,pentru,,. 
      D-nul primar -   prezintă ordinea de zi și propune suplimentarea ordinii de zi cu alte 2 
(două) proiecte de hotărâre. 

      D-nul primar - cele două proiecte privesc două situații urgente, și anume: modificarea și 
completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și Anexei 3- Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’ - la Hotărârea Consiliului Local al  Comunei Ruginești nr. 
28/03.10.2008 privind asocierea comunei Ruginești, județul Vrancea și unitățile 
administrativ – teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Vrancea Curată’’ pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al 
deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul Vrancea, respectiv modificarea prevederilor  
art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local 
în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022. 

 
În unanimitate este aprobată suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 proiecte de hotărâre. 

 
În cadrul şedinţeia fost adoptate următoarele hotărâri: 

 
       Hotărârea nr. 55 privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului în 
suprafață de 5339 mp situat în intravilanul comunei Ruginești, județul Vrancea, 
identificat în tarlaua 12, parcela cadastrală 367/3, având număr cadastral 55488– 
hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 “pentru”. 

 
       Hotărârea nr. 56 privind aprobarea propunerii de alipire a trei parcele de teren 
identificate prin numărul cadastral 55513, prin numărul cadastral 55514 și respectiv 
numărul cadastral 55515, rezultând un imobil în suprafață totală de 12922 mp, situat 
în intravilanul satului Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea, tarlaua 32, 
parcela cadastrală 518- hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 “pentru”. 

 
              Hotărârea nr. 57 privind aprobarea propunerii de alipire a două parcele de teren 
identificate prin numărul cadastral 55530, respectiv numărul cadastral 55531, 
rezultând un imobil în suprafață totală de 5488 mp, situat în intravilanul satului 
Ruginești, comuna Ruginești, județul Vrancea, tarlaua 56, parcela cadastrală 1265  - 
hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
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 Hotărârea nr. 58 privind revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului local nr.  
28/21.04.2021 privind: aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului ce aparține 
domeniului privat al comunei Ruginești, județul Vrancea, situat în extravilanul comunei 
Ruginești, județul Vrancea, în suprafață de 1400 mp, identificat în tarlaua 59, parcela 1158, 

număr cadastral 55507, înscris în Cartea Funciară nr. 55507 Ruginești - hotărârea a fost 
adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 59 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general actualizat la obiectivul de investiție ,,Construire poduri in Comuna Ruginesti, 
judetul Vrancea’’ pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și 
categorii de cheltuieli - hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 60 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat la obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local, Comuna 
Ruginesti, judetul Vrancea’’ pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de 
lucrări și categorii de cheltuieli- hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat la obiectivul de investiție ,, Amenajare podețe în comuna Ruginești, județul 
Vrancea’’ pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de 
cheltuieli - hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 62 privind  aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,,Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea’’ - 
hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local, Comuna Ruginesti, judetul 
Vrancea’’ - hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
Hotărârea nr. 64 privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,,Amenajare podețe în comuna Ruginești, județul Vrancea’’- 
hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
    Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului local al comunei Ruginești, județul 
Vrancea pentru anul 2021 - hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
 
    Hotărârea nr. 66 privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și 
Anexei 3- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’ - la 
Hotărârea Consiliului Local al  Comunei Ruginești nr. 28/03.10.2008 privind asocierea 
comunei Ruginești, județul Vrancea și unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată’’ 
pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea 
infrastructurii în județul Vrancea- hotărârea a fost adoptata cu un număr de 13 “pentru”. 
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    Hotărârea nr. 67 privind modificarea prevederilor  art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin 
care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de administraţie al 
Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022 - hotărârea a fost adoptata cu un 
număr de 13 “pentru”. 
 

           Şedinţa s-a încheiat la ora 1200 . 
 

          În conformitate cu dispoziţiile din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, minuta se va afişa la sediul Primăriei comunei Rugineşti. 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general 
          Consilier,                                                                                      NicoletaTănase 
                       NECULA PETRU 
 
 


