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CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI BUDILA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 30.09.2021 
 
 

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

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 30.09.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 12890/23.09.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 12891/23.09.2021 prin care s-a propus aprobarea ordinii de zi a 
sedintei Consiliului Local din data de 30.09.2021 
 

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 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, 

octombrie si noiembrie 2021 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

29.07.2021 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe 

anul 2021 
5. Proiect de hotarare privind radierea din Cartea Funciara a dreptului de proprietate 

inscris in favoarea Statului Român si a dreptului de folosinta notat in favoarea Trustului 
Regional Gostat, Brasov si inscrierea dreptului de proprietate si de folosinta pentru 
Comuna Budila 



6. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a 
probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila 

8. Proiect de hotarare privind numirea administratorului Societății Comerciale cu 
răspundere limitată CLB TRANSRUT SRL si Societății Comerciale cu răspundere 
limitată CLB TRANS SRL având ca asociat unic UAT Budila, prin Consiliul Local al 
comunei Budila  

 
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 10 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 10 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  ION NOAPTEȘ                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


