
Numar Data Denumire hotărâre Initiator Presedinte sedinta
Semnatura de 
primire a 
primarului

Observatii

1 07.01.2021 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraodinare de indata Primar Dudas Jakab

2 07.01.2021
Pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a 
bugetului local al comunei Budila, pentru anul 2020 Primar Dudas Jakab

3 07.01.2021

Pentru aprobarea utilizarii, in anul 2021, a excedentului anual al 
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele 
doua sectiuni, pentru anul 2020

Primar Dudas Jakab

Registrul Hotararilor Consiliului Local Budila pentru 2021



4 29.01.2021

prin care se ia act de incherierea Judecatoriei Brasov din dosarul 
329/197/2021 prin care s-au validat mandatele consilierilor locali 
Marsavela Vasile, Olescu Ion Vasile, Vlad Constantin.

Primar Dudas Jakab

5 29.01.2021
de modificare HCL nr.83 din 23.11.2020 privind alegerea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Primar Dudas Jakab

modificare HCL 
nr.83 din 23.11.2020

6 29.01.2021
Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare

Primar Dudas Jakab

7 29.01.2021
Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local din 25.11.2020 Primar Dudas Jakab

8 29.01.2021
privind aprobarea procesului verbal  al sedintei extraodinare  de 
indata a Consiliului Local din data 22.12.2020 Primar Dudas Jakab

9 29.01.2021
privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local  din data de 29.12.2020 Primar Dudas Jakab

10 29.01.2021
privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local  din data de 07.01.2021 Primar Dudas Jakab



11 29.01.2021

privind aprobarea, pentru anul 2021 a pretului de referinta 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 licitatie 
publica a nivelor maxim al tarifelor pentru ...

Primar Dudas Jakab

12 29.01.2021
de modificare a HCL nr.81 din 23.01.2021 privind validarea 
consilierilor locali Primar Dudas Jakab

modificare a HCL 
nr.81 din 23.01.2021

13 29.01.2021
privind aprobarea retelei scolare care va functiona in comuna 
Budila, in anul scolar 2021 - 2022

Primar Dudas Jakab

14 29.01.2021

de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 4 din 27.07.2021 
privind desemnarea membrilor in cadrul Consiliului de 
Administratiei al Gradinitei cu Program Normal Budila , pentru 
anul scolar 2020 - 2021 

Primar Dudas Jakab

15 29.01.2021
privind intabularea imobilului T3, P29. situat in extravilanul 
comunei Budila Primar Dudas Jakab

16 25.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Ganea Florentin

17 25.02.2020
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei 

Primar Ganea Florentin



18 25.02.2020
privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a 
consiliului local din data de 29.01.2021 Primar Ganea Florentin

19 25.02.2020
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului 
Local al comunei Budila care vor face parte din Comisia de 
evaluare

Primar Ganea Florentin

20 25.02.2020

privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor 
care presteaza actiuni  sau lucrari de interes local conform 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile so completarile ulterioare, pentru anul 2021.

Primar Ganea Florentin

21 25.02.2020

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 
asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II 
al anului 2020

Primar Ganea Florentin

22 25.02.2020

pentru aprobarea Raportului de analiza privind serviciile de 
educatie si ingrijire  timpurie, in urma analizei de situatie realizat 
in comuna Budila , in cadrul Proiectului  " Romania creste cu tine 
- Educatie timpurie, o investitie in viitor"

Primar Ganea Florentin

23 25.02.2020

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 imobilului 

Primar Ganea Florentin

24 25.02.2020

privind constituirea grupului de lucru in vederea identificarii 
asezarilor informale  ai luarii in evidenta la nivelul Comunei 
Budila pentru identificarea asezarilor informale , evaluarii 
situatiei acestora si stabilirea masurilor  de interventie pentru 
imbunatatirea conditiilor de viata.

Primar Ganea Florentin



25 25.02.2020

privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de 
majorari de intarziere aferente obligatiilor principale restante 

datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice care 
au calitatea de contribuabili  ai bugetului local al Comunei Budila

Primar Ganea Florentin

26 25.02.2020

privind desemnarea reprezentantilor in Consiliului de 
Coordonare al asocierii din cadrul  Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic Bucegi - Piatra Craiului R.A

Primar Ganea Florentin

27 25.02.2020
privind aprobarea modificarii statului de functii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Budila Primar Ganea Florentin

28 25.02.2020
privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Constandin 
Ioan Primar Ganea Florentin

29 25.02.2020
privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Marias Matei

Primar Ganea Florentin

30 06.04.2021
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraodrinare de indata

Primar Ganea Florentin

31 06.04.2021

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 
procedurilor de atribuire a constractelor/acordurilor -cadru 
pentru achizitia  produselor si a constractelor/acordurilor cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la 
nivel local, aferente Programului pentru Scoli ale Romaniei 

Primar Ganea Florentin



32 21.04.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Ganea Florentin

33 21.04.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local din data de 25.02.2021

Primar Ganea Florentin

34 21.04.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 06.04.2021
Primar Ganea Florentin

35 21.04.2021 pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2021 Primar Ganea Florentin

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

1064/2020
Primar Ganea Florentin

37 21.04.2021
privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 

3063/30.12.2010 incheiat cu SC FARMACOM SA
Primar Ganea Florentin

38 21.04.2021
privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu de 56,21 

mp, înscris în CF nr. 100527 din comuna Budila    
Primar Ganea Florentin



39 21.04.2021

privind aprobarea inchirierii unui imobil teren cu suprafata de 
5000 mp, T3 P36, in vederea organizarii santierului pentru 
lucrarea 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 

Primar Ganea Florentin

40 21.04.2021

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”

Primar Ganea Florentin

41 21.04.2021 privind aprobarea inrolarii in sistemul Ghiseul.ro Primar Ganea Florentin

42 21.04.2021
privind aprobarea Planului anual de actiune a serviciilor sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Budila in 

anul 2021
Primar Ganea Florentin

43 21.04.2021

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

Primar Ganea Florentin

44 21.04.2021

privind aprobarea 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

Primar Ganea Florentin

45 21.04.2021
privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, 
pe mijloacele de transport public local de calatori utilizate de 
catre SC RATBV SA

Primar Ganea Florentin



46 21.04.2021

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 

Primar Ganea Florentin

47 21.04.2021
privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal 

si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Budila

Primar Ganea Florentin

48 21.04.2021
privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 

1951/25.08.2010 incheiat cu SC MIRILU SRL
Primar Ganea Florentin

49 21.04.2021
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

Primar Ganea Florentin
modificare a HCL 
nr. 89 din 25.11.2020

50 18.05.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Csiki Kalman

51 18.05.2021
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie 
si iulie 2021

Primar Csiki Kalman

52 18.05.2021
Privind modificarea HCL nr. 35 din 21.04.2021 pentru aprobarea 

bugetului local al comunei Budila pe anul 2021
Primar Csiki Kalman

modificarea HCL nr. 
35 din 21.04.2021



53
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie 
Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare 

si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’
Primar Csiki Kalman

54 21.05.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Csiki Kalman

55 21.05.2021
privind implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situatii de Urgenta al comunei Budila, judetul Brasov”
Primar Csiki Kalman

56 04.06.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Csiki Kalman

57 04.06.2021

de modificare a HCL nr. 53/18.05.2021 privind aprobarea 
solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara 

IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare 
Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’

Primar Csiki Kalman
modificare a HCL 
nr. 53/18.05.2021

58 30.06.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Csiki Kalman

59
privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport 
Public Local de Călatori Nr. 1/2018

Primar Csiki Kalman



60
privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de 

functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Budila

Primar Csiki Kalman

61 30.06.2021

privind accesarea proiectului Electrificare în comuna Budila, din 
cadrul Programului pentru Energie în România - Schemă 

Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi 
SEE)

Primar Csiki Kalman

62 30.06.2021

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investii “Desfiintare imobil- Cladire depozit, Infiintare si dotare 
gradinita, Elaborare PUZ”

Primar Csiki Kalman

63 30.06.2021
privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Cheia viitorului- 

Incluziune sociala in comuna Budila”
Primar Csiki Kalman

64 22.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Csiki Kalman

65 22.07.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Csiki Kalman

66 29.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Csiki Kalman



67 29.07.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 21.04.2021
Primar Csiki Kalman

68 29.07.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 18.05.2021
Primar Csiki Kalman

69 29.07.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 21.05.2021
Primar Csiki Kalman

70 29.07.2021 
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 04.06.2021
Primar Csiki Kalman

71 29.07.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 30.06.2021
Primar Csiki Kalman

72 29.07.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 22.07.2021
Primar Csiki Kalman

73 29.07.2021

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”

Primar Csiki Kalman



74 29.07.2021
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de 
Călatori Nr. 1/2018

Primar Csiki Kalman

75 29.07.2021

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 

Primar Csiki Kalman

76 29.07.2021
privind aprobarea Dispozitiei Primarului nr. 305 din 18.06.2021 
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, 

pentru anul 2021
Primar Csiki Kalman

77 29.07.2021

de modificare a HCL nr. 24/25.02.2021 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

Primar Csiki Kalman
modificare a HCL 
nr. 24/25.02.2021

78 29.07.2021

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

Primar Csiki Kalman

79 29.07.2021

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

Primar Csiki Kalman

80 29.07.2021
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    

Primar Csiki Kalman
modificare a HCL 
nr. 38/21.04.2021



81 29.07.2021
privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de 

Administrație al Grădiniței cu Program Normal Budila și al Școlii 
Gimnaziale Budila, 

Primar Csiki Kalman

82 29.07.2021
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

Primar Csiki Kalman

83 29.07.2021
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

Primar Csiki Kalman

84 29.07.2021
privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 

amenzi contraventionale ale debitorilor decedati
Primar Csiki Kalman

85 29.07.2021

privind modificarea HCL nr. 49 din 21.04.2021 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

Primar Csiki Kalman
modificarea HCL nr. 
49 din 21.04.2021

86 29.07.2021
privind stabilirea chiriei pentru imobilul identificat prin CF 
100316 C4 in suprafata de 210 mp, utilizat de catre Fundatia 

Firm Foundations Romania
Primar Csiki Kalman

87 30.09.2021
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

septembrie, octombrie si noiembrie 2021
Primar Noaptes Ion



88 30.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Noaptes Ion

89 30.09.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 29.07.2021
Primar Noaptes Ion

90 30.09.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Noaptes Ion

91 30.09.2021

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

Primar Noaptes Ion

92 30.09.2021

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

Primar Noaptes Ion

93 30.09.2021
privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei 
Budila

Primar Noaptes Ion

94 30.09.2021

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

Primar Noaptes Ion



95 29.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare Primar Noaptes Ion

96 29.10.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 30.09.2021
Primar Noaptes Ion

97 29.10.2021
privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de 
functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Budila

Primar Noaptes Ion

98 29.10.2021
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al
obiectivului de investitii „Canalizarea apelor menajere cu
epurare in statia de epurare a localitatii Prejmer”

Primar Noaptes Ion

99 29.10.2021
privind aprobarea participarii Comunei Budila la Programul 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice 

Primar Noaptes Ion

100 29.10.2021
privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 482 din 14.10.2021 

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, 
pentru anul 2021

Primar Noaptes Ion

101 29.10.2021
privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 488 din 22.10.2021 
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Budila, 
pentru anul 2021

Primar Noaptes Ion



102 04.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Noaptes Ion

103 04.11.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Noaptes Ion

104 26.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Noaptes Ion

105 26.11.2021
pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de 

delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de 
Calatori Nr. 1/2018

Primar Noaptes Ion

106 26.11.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Noaptes Ion

107 06.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Vlad Constantin

108 06.12.2021
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 

2021, ianuarie si februarie 2022
Primar Vlad Constantin



109 06.12.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Vlad Constantin

110 08.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Vlad Constantin

111 08.12.2021 
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2021
Primar Vlad Constantin

112 23.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata Primar Vlad Constantin

113 23.12.2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 
pe anul 2021

Primar Vlad Constantin

114 23.12.2021

privind nerecuperarea TVA in proiectul Electrificare în comuna 
Budila, din cadrul Programului pentru Energie în România - 
Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării 

(Granturi SEE)

Primar Vlad Constantin

115 23.12.2021

privind suportarea cheltuielilor de asigurare si/sau de interventie 
pentru proiectul Electrificare în comuna Budila, din cadrul 

Programului pentru Energie în România - Schemă Granturi Mici 
– SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE)

Primar Vlad Constantin



116 29.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Primar Vlad Constantin

117 29.12.2021 
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local din data de 29.10.2021
Primar Vlad Constantin

118 29.12.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 04.11.2021
Primar Vlad Constantin

119 29.12.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 26.11.2021
Primar Vlad Constantin

120 29.12.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 06.12.2021
Primar Vlad Constantin

121 29.12.2021 
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 08.12.2021
Primar Vlad Constantin

122 29.12.2021
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de 

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

Primar Vlad Constantin



123 29.12.2021 privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de Primar Vlad Constantin

124 29.12.2021
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor 

speciale, pe anul 2022
Primar Vlad Constantin

125 29.12.2021
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 

1464/01.10.2021, incheiat cu Magureanu Muresan Alexandrina
Primar Vlad Constantin

126 29.12.2021
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 

78/09.01.2017, incheiat cu Pruteanu Vasile
Primar Vlad Constantin

127 29.12.2021
privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 7641/21.04.2021, 

incheiat cu SC Confer Group SRL
Primar Vlad Constantin

128 29.12.2021
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I 

al anului 2021
Primar Vlad Constantin

129 29.12.2021
privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor 

disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, 
judeţul Brasov

Primar Vlad Constantin



130 29.12.2021
privind implementarea proiectului ROMACT - „School-My
future” 

Primar Vlad Constantin

131 29.12.2021
privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, 
aferente anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 

1094/2021
Primar Vlad Constantin

132 29.12.2021
privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de 

indata a Consiliului Local din data de 23.12.2021
Primar Vlad Constantin

133 29.12.2021
privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 

amenzi contraventionale ale debitorilor decedati
Primar Vlad Constantin

134 29.12.2021
privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii 

serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT 
SRL

Primar Vlad Constantin

135 29.12.2021
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a 

personalului didactic
Primar Vlad Constantin

136 29.12.2021
privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu 

Iuliana
Primar Vlad Constantin


