
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
                      DISPOZITIA Nr.  339 din 23.07.2021 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă ordinară  

 
          Având în vedere următoarele: 
- referatul de aprobare emitere dispozitie nr. 10700 din data de 23.07.2021 
 -  prevederile art. 133 alin. (1)  și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările și modificarile ulterioare, 
     
     In temeiul art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare , 
 

Primarul comunei Budila, 
 

DISPUNE: 
    Art. unic. - Consiliul Local al Comunei Budila, se convoacă în şedinţă ordinară in data de 29.07.2021, 
ora 15:00, in sala de sedinte din cadrul Primariei Comunei Budila, cu următorul proiect al: 
 

ORDINII 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 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2020, intocmit de Regia Publica Locala Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA pentru 
administrarea fondului forestier proprietatea Comunei Budila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, 
întocmit de REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC BUCEGI  PIATRA 
CRAIULUI R.A., pentru administrarea fondului forestier proprietatea Comunei Budila 

15. Proiect de hotarare 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 

16. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație 
al Grădiniței cu Program Normal Budila și al Școlii Gimnaziale Budila, pentru anul școlar 
2021-2022 

17. Proiect de hotarare privind anularea creantelor bugetare principale si accesorii ce decurg 
din Contractul de asociere in participatiune nr. 2119/17.10.2006 datorate de SC 
MAGEREXIM SRL 

18. Proiect de hotarare privind anularea creantelor bugetare principale si accesorii ce decurg 
din impozitarea imobilelor inscrise in CF nr. 113 Budila, cu nr. top 681, 683/1, 683/2, 685, 
684/1  

19. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 
amenzi contraventionale ale debitorilor decedati 
 

 
II. Probleme diverse 

        
 
 CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 

PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL, 

                          IRIMIA MARȘAVELA                          ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

Prezenta s-a difuzat:                                                                
-1 ex. primar;  
-1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov; 
-1 ex. colectie; 
- consilieri locali ; 
-1 ex. dosar sedinta ; 
- pe pagina de internet www.budila.ro.            


