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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINEȘTI 

 
 

PROCES- VERBAL 
încheiat astăzi 28.06.2021 

 
 

         Astăzi, data de mai sus, se desfăşoară şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginesti, judeţul 
Vrancea, şedinţă convocată de Primarul comunei Ruginesti prin Dispoziţia nr. 196/18.06.2021 şi 
comunicată consilierilor comunei Ruginesti prin convocatorul cu nr.   4808  din 18.06.2021. 
         La ora inceperii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri validati din totalul de 13 consilieri.  
         D-nul Vieru Eugen – presedinte de sedinta – constata ca sedinta este statutară și declară ședința 
deschisă; 
          Secretarul general al comunei Ruginesti în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, procesul verbal al şedintei ordinara din data de 31.05.2021. 
      D-nul Vieru Eugen – daca aveti ceva de completat la procesul verbal, va rog sa va inscrieti la cuvânt, 
daca nu supun la vot procesul verbal. 
D-nul Vieru Eugen – am propus ca să se delimiteze suprafața proprietatea d-lui Mușat Ion de islazul 
comunei Ruginești, să se ridice gardul care împrejmuiește o parte din islaz. 
D-nul Vieru Eugen – dacă nu mai sunt alte observații voi supune la vot procesul verbal? 
                Neexistand discutii, completări sau modificări, se supune spre aprobare procesul – verbal si 
sunt 13 voturi ,,pentru,,.  
        Se prezintă proiectele de pe ordinea de zi și sunt supuse aprobării, și aceasta este aprobată cu 13 
voturi pentru. 
        D-nul primar – la punctul diverse aș dori să fie supuse discuției alte 2 (două) cereri. 
         În unanimitate se aprobă propunerea.  
            
    1. Proiectul de hotărâre nr. 41/08.06.2021 privind aprobarea Planului Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență Ruginești pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021. 
     
D-nul Bârlea Costantin –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, acorda aviz favorabil, cu propunerea refacerii machetei 
1, 2 și 3 deoarece sumele nu sunt evidențiate corect. 
D-nul Vieru Eugen – suma de 95600 lei este în buget. 
D-nul Bârlea Costantin – sunt prevăzut în buget, am vorbit cu d-na contabilă. 
D-nul Vieru Eugen – alte discuții. 
D-nul Vieru Octavian – am rugămintea, că am înțeles că donul este nou la SVSU și trebuie ajutat, pentru 
asigurarea resurselor materiale și umane  la unitatea de măsură să fie precizat corect bucată, persoană 
în funcție de cerință. 
D-nul Vieru Eugen – la punctul 10 asigurarea transportului trebuie trecută o sumă, iar în planul cu 
asigurarea resurselor umane, este trecută persoane. 
D-nul Vieru Eugen – la punctul 9 trebuie trecuta o suma, la punctul 15 – restabilirea ordinii publice 
trebuie trecut ceva; la punctul 18 să fie trecuta suma. 
D-nul Bârlea Costantin – am cerut tabelul cu persoanele care fac parte din structura organizatorică. 
D-nul primar – l-am înlocuit pe d-nul Miron care s-a pensionat cu Matei Florin. 
D-nul Vieru Eugen – în table erau trecuți și 3 consilieri și nu este legal. 
D-nul Vieru Eugen – șeful de la SVSU să prezinte structura organizatorică. 
D-nul Bârlea Costantin – totalul prezentat în comisie nu coincide cu numărul de persoane din tabel, nu 
sunt în concordanță. 
D-nul Bârlea Costantin – fiecare are atribuția lui. 



CONSILIUL LOCAL RUGINESTI 28.06.2021 
 

C.L.R  Page 2 
 

 
D-nul Vieru Eugen – când erați dumneavoastră, câte persoane erau? 
D-nul Bârlea Costantin – erau 12 persoane. 
D-nul Vieru Eugen – asta v-am prezentat. 
D-nul Bârlea Costantin – să refacă tabelul. 
D-nul Vieru Eugen – la tabelul 3 planul local asigurarea resurse materiale nu se corelează cu celălalt 
tabel pentru asigurarea resurselor financiare, la unele sunt trecute la altele nu, undeva este înscrisă 
suma de 13.700 lei, în altă parte 13.000 lei, de exemplu încărcarea, verificarea stingătoarelor se face cu 
280 lei, dacă adunăm sumele nu iese totalul. 
 D-nul Vieru Eugen – cum spunea și d-nul Bârlea, trebuie refăcute planurile, sunteți de acord cu 
aprobarea și să refacă planurile. 
D-nul Vieru Eugen – –mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă nu, 
supun la vot proiectul de hotarâre. 
 
    Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
 
       Proiectul de hotărâre nr. 41 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
       

2. Proiect de hotarare nr. 42/09.06.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Ruginești, județul Vrancea 
 
D-nul Bârlea Costantin –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, acorda aviz favorabil, cu precizarea d-lui Vieru Octavian, 
din comisia de recepție la capitolul iluminat public, să fie și un consilier. 
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
D-nul Vieru Eugen – vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
D-nul primar – la fel ca și în perioada 2016-2020, am dispus elaborarea strategiei locale de dezvoltare 
pentru că dacă nu era trecut în strategie nu puteam accesa fonduri, dacă am omis ceva vă rog să 
completați, cred că le-am țintit pe toate, se mai pot face modificări. 
D-nul Bârlea Costantin – aș propune construirea unei punți peste pârâul Domoșița. 
 D-nul primar – am prins regularizare Domoșița și construire punți, podețe, nu ai cum să treci o punte 
sau un podeț. 
D-nul Vieru Eugen – să fie în atenție și drumul de la mat spre Păunești, să ne extindem, și așa poate nu 
mai ies până în drum cu aratul. 
D-nul primar – am trecut drumurile, la general am trecut și o grădiniță nouă. 
D-nul Vieru Eugen – am citit și am văzut că este prevăzut aproape tot. 
D-nul primar – am trecut tot ce am crezut că este pentru comunitate. 
D-nul Vieru Eugen – dacă avem și bani pentru toate. 
D-nul primar – poate vom primi și banii.  
 D-nul Vieru Eugen – mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă nu, 
supun la vot proiectul de hotărâre 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 13 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
3. Proiect de hotarare nr. /19.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul 
comunei Ruginești, județul Vrancea. 
 
D-nul Bârlea Costantin –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 acorda aviz favorabil.  
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D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil. 
D-nul Vieru Eugen – despre ce teren este vorba? 
D-nul primar – este situat in spatele casei lui Vali Popescu, oricum este folosit, să-l vindem și să fie 
proprietar. 
D-nul Bârlea Costantin –mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă 
nu, supun la vot proiectul de hotarâre 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 14 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
4. Proiect de hotarare nr.  /19.05.2021 privind  acordarea unor stimulente financiare 
cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie. 
D-nul Bârlea Costantin –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 acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Constantin – este terenul de la Școala Anghelești. 
D-nul Bârlea Costantin –mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă 
nu, supun la vot proiectul de hotarâre 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 15 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 

5. Proiect de hotarare nr. 36/19.05.2021 privind modificarea statului de funcții publice al 
aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginești, județul Vrancea 

. 
D-nul Bârlea Costantin –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 acorda aviz favorabil, cu mențiunea că d-nul Vieru 
Octavian s-a abtinut pe motiv că suprafața nu este reală, ar trebui să fie mai mare.  
D-nul Bârlea Costantin – avizul a fost aproba cu 4 voturi pentru și o abținere, existând și unele discuții. 
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin –mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă 
nu, supun la vot proiectul de hotarâre 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,, 
și o abținere d-nul Vieru Octavian.  
        Proiectul de hotărâre nr. 16 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 

6. Proiect de hotarare nr. /19.05.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Ruginești, județul Vrancea și actualizarea listei de investiții pentru anul 2021. 
D-nul Bârlea Costantin –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 acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
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Proiectul de hotărâre nr. 17 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 

7. Proiect de hotarare nr.  38/28.05.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de 
investiție ,, Construire sală de sport în satul Ruginești, comuna Ruginești, județul 
Vrancea și a devizului general, faza notă conceptuală – estimare costuri - finanțabil prin 
Compania Națională de Investiții. 
 
8. Proiect de hotarare nr.  39/28.05.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de 
investiție ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în 
cursul anului 2020, în comuna Ruginești, județul Vrancea, aproximativ 6,5 km și a 
devizului general, faza notă conceptuală – estimare costuri - finanțabil prin Compania 
Națională de Investiții. 
 
9. Proiect de hotarare nr.  40/28.05.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de 
investiție ,,Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Ruginești, județul Vrancea, 
aproximativ 8,5 km și a devizului general, faza notă conceptuală – estimare costuri - 
finanțabil prin Compania Națională de Investiții –Subprogramul -,,Drumuri de interes local 
și drumuri de interes județean,,. 
 
 
       DIVERSE 

 
1.  Se prezintă cererea cererile depuse de Bârlea Marius Adrian nr. 1342/26.02.2021, respectiv nr. 

2071/17.03.2021, Matei Mihai nr. 2337/24.03.2021 si Matei Teodora nr. 2338/24.03.2021. 
D-nul Vieru Eugen – i s-a raspuns prin hotararea adoptata astazi, trebuie doar sa se inscrie la licitatie. 
D-nul primar – voi iniția procedura de licitatie, după primirea avizului de legalitate. 
Se aproba in unanimitate. 
2. Se analizeaza cererea depusa de Pricop Florin, prin care solicita amplasarea unei statii de microbuz 

in Poiana Mare pentru copii care asteapta microbuzul scolar sau microbuzul cu care fac naveta la 
liceu. Este necesara pentru a nu sta copiii in ploaie cat timp asteapta microbuzul. 

D-nul Vieru Octavian – nu a fost până acum ? 
D-nul primar – nu, atunci cand ploua copiii nu au unde sa se adaposteasca până sosește microbuzul. 
Se aprobă în unanimitate. 
3. Se prezinta adresa comunicata de Camera de Conturi Vrancea. 
4. Se analizeaza cererea depusa de Necula Robert Vasilica prin care solicita concesionarea sau 

inchirierea sau vanzarea suprafetei de 1000 mp pentru a face un gard de protectie impotriva 
inundatiilor, in jurul casei. 
Se propune vanzarea terenului si toti sunt de acord. 
 

5. Se analizeaza cererea depusa de Scoala Gimnaziala Ruginesti, inregistrata sub nr. 2351/24.03.2021 
prin care solicita forta de munca pentru desfasurarea unor activitati privind toaletarea copacilor, 
taiatul ierbii din curtile aferente institutiei, vopsit, igienizat, crapatul si organizarea lemnelor, 
solicitarea avand la baza anuntul postat pe site-ul Primariei. 
In unanimitate se propune invitarea d-nei director la urmatoarea sedinta a consiliului local pentru a 
explica mai pe larg cum va folosi forta de munca-zilierii. 
 

6. Se analizeaza solicitarea comunicata de SC PROMETEC SRL inregistrata sub nr. 2514/29.03.2021 
prin care solicita acordul pentru executarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a 
obiectivului Gospodarire de apa Copăcești. 
Se aproba in unanimitate emiterea acordului. 

 
          Neexistand alte puncte pe ordinea de zi presedintele sedintei declară închise lucrările sedintei 
ordinare a Consiliului Local Ruginesti din data de 30.03 .2021.  
 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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Presedintele sedintei,                                                                  Secretar general,                                                                               

     Consilier,                                                                                        Tănase Nicoleta  
                           Bârlea Costantin  


