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CONVOCATOR 
 
       
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit.a), precum și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă 
în ședință extraordinară de indata Consiliul Local Budila, în data de 12.08.2022, ora 08:00, prin 
mijloace electronice de comunicare, având următoarea ordine de zi: 
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata 
2. Proiect de hotarare de modificare a HCL 55 din 21.05.2021 privind implementarea 

proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Budila, 
judetul Brasov” 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la Programul privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în comuna Budila, judetul Brasov 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public 

 
 

        
             Am primit un exemplar din proiectul de hotărâre, precum și anexele acesteia.     

 
Proiect de hotarare vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate, astfel:   
 

Nr. crt.  Denumirea proiectului Initiator Comisia de specialitate 
1. Proiect de hotarare privind 

aprobarea ordinii de zi a sedintei 
extraordinare de indata 
 

Primar 1, 2, 3 

2. Proiect de hotarare de modificare a 
HCL 55 din 21.05.2021 privind 
implementarea proiectului „Dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta al comunei Budila, 
judetul Brasov” 
 

Primar 1, 3 
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3. Proiect de hotarare privind 
aprobarea participarii la Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere 
energetic: staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în comuna 
Budila, judetul Brasov 

 

Primar 1, 3 

4. Proiect de hotarare privind 
aprobarea participarii la Programul 
privind creşterea eficienţei energetice 
a infrastructurii de iluminat public 

 

Primar 1, 3 

 
 
  
Comisiile de specialitate pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari. 
 
 
 
1. CHIFU SANDU ........................................................................................... 
2. CONSTANDIN IOAN.................................................................................. 
3. CSIKI KALMAN ......................................................................................... 
4. DUDAS JAKAB .......................................................................................... 
5. FARKAS ȘTEFAN GABRIEL ................................................................... 
6. GANEA FLORENTIN ................................................................................ 
7. GANEA MARIAN ...................................................................................... 
8. MARȘAVELA IORDAN............................................................................. 
9. MARȘAVELA VASILE............................................................................. 
10. NOAPTEȘ ION ........................................................................................... 
11. OLESCU ION VASILE.............................................................................. 
12. ȚĂREANU GHEORGHE .......................................................................... 
13. VLAD CONSTANTIN................................................................................ 
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