
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL  BUDILA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 116 din 29.12.2021 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16402/22.12.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 16403/22.12.2021 prin care s-a propus aprobarea ordinii de zi a 
sedintei Consiliului Local din data de 29.12.2021 
 

Având in vedere: 
- 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, 

- prevederile art. 135 alin. (7), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 
alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă urmatoarea 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 extraordinare din 

data de 29.10.2021 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de 

indata din data de 04.11.2021 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

26.11.2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de 

indata din data de 06.12.2021 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de 

indata din data de 08.12.2021 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de 

administrare nr. 4059/20.05.2019, incheiat cu Ocolul Silvic Bucegi- Piatra Craiului Ciucas 
RA  



8. Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de referință a masei 
lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a 
criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire 
la licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului 
maxim al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere   

9. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor 
speciale, pe anul 2022 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 
1464/01.10.2004 , incheiat cu Magureanu Muresan Alexandrina 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 
78/09.01.2017, incheiat cu Pruteanu Vasile 

12. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 7641/21.04.2021, 
incheiat cu SC Confer Group SRL 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2021 

14. Proiect de hotarare privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor 
disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov 

15. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ROMACT - „School-My future”  
16. Proiect de hotarare privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, 

aferente anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG 1094/2021 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 23.12.2021 
18. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 

amenzi contraventionale ale debitorilor decedati 
19. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii 

serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului 

didactic care isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei 
Budila 

21. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana 
 
II. Probleme diverse 

 
Art. 2. 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 hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
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