
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  

HOTĂRÂREA Nr. 80 din 29.07.2021 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

de modificare a HCL nr. 38/21.04.2021 privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu 

de 56,21 mp, înscris în CF nr. 100527 din comuna Budila     

 

                 CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.07.2021, 

     Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 

9305/10.06.2021, în calitate de inițiator, precum și raportul de specialitate nr. 9306/10.06.2021, 

întocmit de secretarul general, prin care s-a propus modificarea HCL nr. 38/21.04.2021 privind 

închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu de 56,21 mp, înscris în CF nr. 100527 din comuna 

Budila     

       Având în vedere: 

 avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Budila;   

 prevederile art. 1777 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 prevederile  art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și ale alin. (6) lit. a), art. 287 alin. b), ale Secțiunii 4 

- Închirierea bunurilor proprietate publică (art. 332-348) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Budila nr. 99/29.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021; 

  HCL nr. 38/21.04.2021 privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu de 56,21 mp, 

înscris în CF nr. 100527 din comuna Budila     

    art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 

 art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

      

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  

 

 

 

 



 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art. 1.  Se aprobă modificarea Anexei nr 4 a HCL nr. 38/21.04.2021 - Caietul de sarcini, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Restul prevederilor HCL nr. 38/21.04.2021 raman neschimbate. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei 

Budila, prin aparatul de specialitate. 

       Art. 4. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Institutiei Prefectului - Judetul 

Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei 

Budila. 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 12 consilieri locali, din numărul 

de 13 consilieri aleși, cu un număr de 11 voturi favorabile si 1 abtinere. 

 

 

 

 

CONTRASEMNAT, 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     Secretarul General al comunei Budila, 

                Csiki KALMAN                                                           Alexandra-Aveluța BENIA  

 


