
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL  BUDILA 
 
 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al Comunei Budila, pentru anul 2021 
 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de _______, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 14102/22.10.2021 prin care s-a 
propus aprobarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului 
local al Comunei Budila, pentru anul 2021 

 
Având in vedere: 

- Dispozitia Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
Comunei Budila, pentru anul 2021 

- 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, 

- art. 19, alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49, art. 50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-  HCL nr. 52 din 18.05.2021 Privind modificarea HCL nr. 35 din 21.04.2021 pentru aprobarea 
bugetului local al comunei Budila pe anul 2021 

-  adresa nr. BVR_TRZ-12319/21.10.2021 de la ANAF Brasov, inregistrata la UAT Budila sub 
nr. 14039/22.10.2021 

- Decizia ISJ Brasov nr. 679/20.10.2021 
- Decizia Directorului General al DGRFP Brasov nr. 951/21.10.2021, prin care s-a efectuat 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
cu bursele pentru trimestrul IV anul 2021 cu suma de 17 mii lei. 

- prevederile Legii nr. 15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021 
- HG nr. 1.064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 

- HCL nr. 36 din 21.04.2021 privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, 
aferente anului școlar 2020-2021, la nivelul stabilit prin HG nr. 1064/2020 

- HG nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022 

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (7), art. 139 alin. (3) lit.”a”  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, 

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 

                    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 valideaza Dispozitia Primarului nr. 488 din 22.10.2021, prevazuta in anexa nr. 1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
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. 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 
                                               Nr. 14102/22.10.2021 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea 
rectificarii bugetului local al Comunei Budila, pentru anul 2021 

 
 

Având in vedere: 
- art. 136 alin. (1), alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completarile ulterioare 
- Dispozitia Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 

Comunei Budila, pentru anul 2021 
- 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. 19, alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49, art. 50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-  HCL nr. 52 din 18.05.2021 Privind modificarea HCL nr. 35 din 21.04.2021 pentru aprobarea 

bugetului local al comunei Budila pe anul 2021 
- adresa nr. BVR_TRZ-12319/21.10.2021 de la ANAF Brasov, inregistrata la UAT Budila sub 

nr. 14039/22.10.2021 
- Decizia ISJ Brasov nr. 679/20.10.2021 
- Decizia Directorului General al DGRFP Brasov nr. 951/21.10.2021, prin care s-a efectuat 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
cu bursele pentru trimestrul IV anul 2021 cu suma de 17 mii lei. 

- HCL nr. 36 din 21.04.2021 privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, 
aferente anului școlar 2020-2021, la nivelul stabilit prin HG nr. 1064/2020, este necesară 
adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 
22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, pentru anul 2021 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisia nr. 1 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind 
aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, pentru anul 2021 

 
 
 

Tinand cont de: 
- Dispozitia Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului 

local al Comunei Budila, pentru anul 2021 
- 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, 

- art. 19, alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49, art. 50 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-  HCL nr. 52 din 18.05.2021 Privind modificarea HCL nr. 35 din 21.04.2021 pentru 
aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2021 

-  adresa nr. BVR_TRZ-12319/21.10.2021 de la ANAF Brasov, inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 14039/22.10.2021 

- Decizia ISJ Brasov nr. 679/20.10.2021 
- Decizia Directorului General al DGRFP Brasov nr. 951/21.10.2021, prin care s-a 

efectuat repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor cu bursele pentru trimestrul IV anul 2021 cu suma de 17 mii 
lei. 

- prevederile Legii nr. 15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021 
- HG nr. 1.064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 

- HCL nr. 36 din 21.04.2021 privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei 
Budila, aferente anului școlar 2020-2021, la nivelul stabilit prin HG nr. 1064/2020 

- HG nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 
2021-2022 

 
 
 
 



 
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (7), art. 139 alin. (3) lit.”a” , este 

necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru validarea Dispozitiei 
Primarului nr. 488 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
Comunei Budila, pentru anul 2021. 

 
 

 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 


