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.2012 

CONVOCATOR 
 
       
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), precum și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă în 
ședință ordinară Consiliul Local Budila, în data de 29.07.2021, ora 15:00, in sala de sedinte din cadrul 
Primariei Comunei Budila, având următoarea ordine de zi: 
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

21.04.2021 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

din data de 18.05.2021 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

din data de 21.05.2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

din data de 04.06.2021 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

30.06.2021 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

din data de 22.07.2021 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii Actului aditional nr. 1 la Protocolul de 

colaborare din cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018 

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a 
serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Orasul Predeal, 
membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov și a proiectului Actului adititional nr. 3 la Contractul de delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Local de Calatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 
29/18.10.2019 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Dispozitiei Primarului nr. 305 din 18.06.2021 privind 
aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, pentru anul 2021 

12. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 24 din 25.02.2021 privind constituirea grupului 
de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul Comunei 
Budila pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii 
măsurilor de interventie pentru imbunatatirea conditiilor de viata 


