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HOTĂRÂREA Nr. 32 din 21.04.2021 
 
 

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

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 21.04.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7487/15.04.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 7488/15.04.2021 prin care s-a propus aprobarea ordinii de zi a 
sedintei Consiliului Local din data de 21.04.2021 
 

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 ordinare a consiliului 

local din data de 25.02.2021 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de 

indata a consiliului local din data de 06.04.2021 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 
5. Proiect de hotarare privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, 

aferente anului școlar 2020-2021, la nivelul stabilit prin HG nr. 1064/2020 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 

3063/30.12.2010 incheiat cu SC FARMACOM SA 
7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu de 56,21 mp, 

inscris in CF nr. 100527 din Comuna Budila 



8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui imobil teren cu suprafata de 5000 
mp, T3 P36, in vederea organizarii santierului pentru lucrarea „Reconstructie pod si 
amenajare albie km 17+348 linia CF 317 Harman - Intorsura Buzaului”   

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui imobil cladire cu suprafata de 202 
mp, inscris in CF nr. 100316- C4, pentru executantii lucrarii „Reconstructie pod si 
amenajare albie km 17+348 linia CF 317 Harman - Intorsura Buzaului”   

10. Proiect de hotarare privind aprobarea inrolarii in sistemul Ghiseul.ro 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune a serviciilor sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Budila in anul 2021 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare  a scutirilor de majorări de 

întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante datorate bugetului local de către 
persoanele fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei 
Budila 

13. Proiect de hotarare privind aprobare denumirilor de stații de călători situate pe raza 
Comunei Budila, conform Programului de transport prin curse regulate, în unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov 

14. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe 
mijloacele de transport public local de calatori utilizate de catre SC RATBV SA, pe ruta 
Budila-Brasov si retur. 

15. Proiect de hotarare de revocare a HCL nr. 23 din 25.02.2021 privind aprobarea radierii 
din Cartea Funciara a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Roman si a 
dreptului de folosinta notat in favoarea Trustului Regional Gostat, Brasov, pentru 
imobilul situat in comuna Budila si inscrierea dreptului de proprietate si de folosinta 
pentru Comuna Budila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si 
statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  

17. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 
1951/25.08.2010 incheiat cu SC MIRILU SRL 

18. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 89 din 25.11.2020 privind aprobarea 

prelungirii Contractului de închiriere nr. 6026/04.12.2017 incheiat cu CN Posta Romana SA 

 
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,  
  GANEA FLORENTIN               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 


