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JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA RUGINEȘTI 
Nr.  213/12.01.2021     

ANUNȚ 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 republicata, privind transparența 
decizională, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică intenția de a aproba 
prin hotărârile Consiliului Local, următoarele: 

 
1.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 

2021. 
                

2. Proiect de hotărâre privind aprobare planului anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul 
comunei Ruginești, județul Vrancea, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 48/26.11.2020 prin care s-a stabilit cuantumul 

indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei 
Ruginești, județul Vrancea, în mandatul 2020-2024. 
 

          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investitiei 
“Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, judetul Vrancea, etapa a - II - 
a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 2014-2020. 
 
         5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției în procent de 2% din totalul noilor cheltuieli 
eligibile aferente obiectivului de investiție “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și 
canalizare în judetul Vrancea, etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional 
Regional (POIM) 2014-2020. 
 
       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării inventarului domeniului public și privat și 
casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Ruginești. 
               
       7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ruginești, 
județul Vrancea, în calitate de membru, la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,VALEA  
CAREGNEI,,. 

 
 

      Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătațirii proiectelor de 
hotărâre, la sediul primariei, la persoana responsabilă pentru relații cu societatea civilă, d-na Matei 
Lăcrămioara Maricela, pe adresa de e-mail pr_ruginesti@yahoo.com, în termen de 10 zile calendaristice 
de la afișarea proiectelor de hotărâre. 

      Proiectele de hotărâre sunt afișate la sediul instituției din comuna Ruginești și pe site-ul 
primăriei. 
 

Secretar general 
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