
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi 

de mediu a comunei Budila pe anul 2021 

 

 

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

    Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 5621/23.03.2022 prin care s-a propus 

însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a 

comunei Budila pe anul 2021,  

        Având în vedere: 

- prevederile art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 225 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- prevederile art. 196 alin. (1)  lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

       - rapoartele Biroului Financiar Contabil, Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului  

si Compartimentului Asistenta Sociala  

        - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 
         Art.1.  Se însuşeşte raportul Primarului Comunei Budila privind starea economică, socială şi de 

mediu a comunei Budila pe anul 2021, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

         Art. 2.   Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica pe site-ul 

www.budila.ro si va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, in vederea exercitarii  

 

 

 

 



controlului de legalitate, prin grija Secretarului general al comunei. 

 
                 I N I Ţ I A T O R                                                                 

               PRIMARUL COMUNEI                                                                

              Irimia MARȘAVELA                   

 

 
 Transmis, in baza art. 136 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, de care Secretarul general al comunei, comisiei de specialitate nr. 

1 a Consiliului Local, in vederea dezbaterii si intocmirii avizului. 

 

 
             SECRETAR GENERAL,  
          Alexandra-Aveluta BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la PHCL/2022 pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea 

economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021 

 
Starea economică  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul indeplineste atribuții 
referitoare la bugetul local, respectiv exercită functia de ordonator principal de credite, intocmeste 
proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare 
consiliului local, initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi  si  emiterea  
de  titluri  de  valoare  in  numele  unitatii  administrativ-teritoriale  și verifică, prin compartimentele 
de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului 
social principal, cat si a sediului secundar. 

Conform executiei bugetare a Trezoreriei Mun. Sacele si a evidentei proprii, la data de 
31.12.2021 , situatia financiara a UAT Budila se prezinta astfel: 

-    Incasari realizate               - 8.400.796,74 lei din care: 
-    Sectiunea Functionare        – 8.180.117,98 lei 
-    Sectiunea Dezvoltare          - 201.378,46 lei,  
-    Proiecte cu fin. europeana – 19.300,30 lei, 
-    Plati efectuate                      - 8.333.856,94 lei . 
Rezultatul brut al exercitiului consta in inregistrarea sumei de 1.717.471,37 Lei (excedent) 
. In evidenta biroului de impozite si taxe locale sunt inregistrate un numar de 3811de 
roluri de la care s-a incasat suma de 990.644,22 lei, reprezentand venituri propria la 
31.12.2021, UAT BUDILA prezinta ramasita la incasarea impozitelor si taxelor locale  in 
valoare de  4.203.206,27 lei din care 1.647.377,00 lei reprezinta amenzi. 

Gradul de realizare a veniturilor în anul 2021 este de  57,344 %. 
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului, efectuate pana la data de 31.12.2021, sunt 
urmatoarele: 
 

Cap.51.02       - “Autorităti publice” :    2.904.763,55 lei din care: 
-    Cheltuieli de personal                   - 2.003.807 lei; 
-    Bunuri si servicii                           - 886.238,55 lei din care: 
-    Furnituri de birou                          - 18.027,68 lei; 
-    Materiale pt.curatenie                   - 206,76 lei; 
-    Incalzit, iluminat                            - 40.555,60 lei; 
-    Apa , canal                                      - 32.724,57 lei; 
-    Carburanti si lubrifianti                   - 33.397,40 lei; 
-    Piese de schimb -                             - 4.193,28 lei; 
-    Posta, telecomunicatii                     - 115.975,05 lei; 
-    Materiale si prest serv.                    -  205.088,55lei; 
-     Alte mater. Intret si funct                - 74.282,43 lei; 
-     Reparatii curente                             - 8.247,30 lei; 
-     Materiale sanitare                            - 4.560,00 lei; 
-     Obiecte de inventar                          - 7.404,79 lei; 
-     Consultanta si expertiza                   - 110.700,00 lei; 
-    Pregatire profesionala                - 9.290,00 lei; 
-     Protectia muncii                                - 3.160,00 lei 

          -     Cheltuieli judiciare                       - 154 .129,93 lei; 
-    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   -  64.295,21 lei; 
-     Plati efectuate in anii precedent      - 79.542,00 lei; 
-    Asociatii si fundatii                           - 94.260,00 lei. 
 

 



Cap.61.02 ,,Ordine publica si siguranta nationala’’ : 715.183,51 lei, din care: 
-    Cheltuieli de personal -  646.548 ,00lei; 
-     Bunuri si servicii        - 64.864,94 lei. 
-    Investitii                  - 3.770,57  lei 

 
Cap. 65.02 “Învătământ” : 1.106.342,56 lei din care: 

-    Salarii                     - 46.083,00 lei; 
-    Bunuri si servicii    -  709.605,73 lei ; 
-    Asistenta sociala     -  200.095,70 lei; 
-     Burse                      -  72.125,00 lei 
-    Investitii                  - 70.210,00  lei ; 
-    Investitii din fonduri europene  - 15.723,13 lei. 
-     Plati efectuate in anii precedent      - 7.500,00 lei;    

 
Cap. 67.02 “Cultură, recreere si religie” : 69.079,54 lei din care : 

-    Salarii                       -  47.182,00 lei; 
-    Bunuri si servicii       -   2.185,29 lei ; 
-    Proiecte nerambursabile    -  19.712,25 lei ; 
 

Cap.68.02 “Asigurări si asistentă socială” : 1.812.048,00 lei, din care : 
-    Salarii asistenti personali         - 1.170.650,00 lei 
-    Indemnizatii pers.cu handicap - 549.005,00 lei; 
-    Aj.incalzire sezon rece  si ajutoare deces   -  92.167,00 lei; 
-    Alte cheltuieli in dom.asist.soociale -  226,00 lei  

 
Cap.70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică” : 289.782,45 lei din care: 

-    Iluminat public         – 22.831,96 lei ; 
-    Materiale si prestari servicii – 8.605,64 lei; 
-   Consultanta                – 24.990,00 lei; 
-   Alte cheltuieli                  - 46.369,07  lei . 
-    Investitii                        -      186.985,78 lei. 
 

Cap.74.02 „Protectia mediului”: 995.744,12 lei  
      -    Apa, canal si salubritate   - 831.830,23 lei; 

-    Bunuri si servicii      – 67.298,16 lei; 
-     Consultanta               - 43.000,00 lei. 
-     Investitii                    -  53.615,73 lei. 

 
 
Cap.84.02 “Transporturi” : 440.913,21 lei, din care: 

-    Transport in comun        – 54.555,00 lei ; 
-    Materiale si prestari servicii – 40.244,34 lei; 
-   Reparatii curente                – 328.683,34 lei; 
-   Alte cheltuieli                  - 17.430,53  lei . 

 
Conform  datelor oferite de către Compartimentul  financiar-contabil,  biroul  taxe și impozite, la 

nivelul anului 2021 sunt înregistrate: 
-    1250 înștiințări de plată, somații și titluri executorii; 
-    270 dosare înscrieri mijloace de transport; 
-    1138  certificate fiscale eliberate; 

          -    2871 declarații de impunere – terenuri; 
În ceea ce privește proiectele de investiții, am inițiat demersuri în toate proiectele care ar 

putea aduce  dezvoltare comunei BUDILA și bunăstare cetățenilor acesteia.   
 
 
 



STAREA SOCIALĂ  
 

 
 
            Personalul din Compartimentul de Asistență Socială, în anul 2021 și- a desfășurat activitatea 
conform atribuțiilor prevăzute de legislația specifică în vigoare: 
         - Ajutoarele sociale acordate în baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, au fost 
instrumentate în medie un număr de 100 dosare, numărul lor fiind în scădere, datorită încadrării 
beneficiarilor în câmpul muncii. 
         - alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010, au fost instrumentate în 
medie 240 de dosare. 
         - Ajutorul pentru încălzirea locuinței conform O.U.G nr. 70/2011, privind măsurile de protecție 
socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda din fonduri de la 
Bugetul de stat, familiilor și persoanelor cu venituri reduse, numărul de dosare pentru perioada 
sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021 a fost de 256 dosare ajutor încălzire cu combustibili solizi 
și lichizi. 
         - Ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare se acorda in baza Legii nr. 416/2001 precum 
și a Hotărârii Consiliului Local Budila, în anul 2020 au fost acordate un număr de 46 ajutoare de 
înmormântare. 
          - Indemnizația și plata asistenților personali al persoanelor cu handicap grav, se acorda conform 
prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sfârșitul anului 2021, au fost un numar de 64 
persoane cu grad de handicap grav cu 31 persoane angajate ca asistent personal, iar 33 de persoane  au 
beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatelor 
emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecția 
Copilului din subordinea Consiliului Județean Brașov. 
 Numărul total al persoanelor cu dizabilități de pe raza localității este de aproximativ 200. 
           - Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, precum și stimulentul de inserție 
acordate în baza Legii 111/ 2010, au fost instrumentate 104 dosare. 
            - Legea 61/1993, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind alocația de stat 
pentru copii, au fost instrumentate 107 de cereri. 
             -  În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și 
al creșterii accesului la educație, prin Legea nr. 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub forma 
de tichete sociale cu o valoare nominala de 50 lei. Stimulentele se acorda pe bază de cerere, frecvența și 
participarea în învățămantul preșcolar. În anul școlar 2020-2021 numărul copiilor beneficiari de 
stimulent educațional a fost de 55. 
          - În baza Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt propuse 
diverse măsuri de protecție, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul 
părinților, instituționalizarea sau reintegrarea în familia naturală a minorilor care au beneficiat de măsuri 
de protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a 
Județului Brașov, care analizează situația minorilor și instituie o măsură de protecție, specifică fiecărui 
caz în parte. Trimestrial, minorii care se afla cu măsură de protecție specială, respectiv plasament 
familial, sunt monitorizați prin întocmirea unui raport de vizită. 
       -  În baza Hotărârii nr. 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere 
și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinatate si a serviciilor de care aceștia pot 
beneficia, monitorizarea a fost efectuată la un număr de 10 de copii din 5 familii, prin vizite la domiciliu 
și rapoarte făcute pe familie. 
        - Soluționare sau răspuns la adresele primite de la judecătorie, notar public, poliție, școală etc., în 
decursul anului 2021 au fost efectuate un numar de aproximativ 35 de anchete/ soluționări/ răspunsuri 
către aceste instituții. 
         - În cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 2019-2021, în 
anul 2021s-au distribuit un număr de 2694 pachete igienice și 2619 pachete alimentare. 
 
 



STAREA DE MEDIU 
 
 
-   O realizare de succes  în domeniul protecției mediului a constituit-o modul de colectare a 
deșeurilor în localitatea noastră datorită autogunoierei compactoare deținute de serviciul public  de 
salubrizare al comunei   S.C. CLB TRANSRUT S.R.L., care prin serviciile prestate  a realizat colectarea  
deșeurilor  de două  ori pe săptămână, acestea fiind luate din dreptul fiecărei locuințe și gospodării, 
astfel îmbunătățindu-se curățenia în localitate și pe domeniul public.  
- În viitor ne-am propus să implementăm colectarea deșeurilor selective, separate, pe patru fracții 
și anume hârtie, plastic, sticlă și metale pentru a putea recicla și valorifica  o parte din acestea pentru a 
reduce din cantități, a economisi fonduri la buget,  a reduce din plăți și  îndatoriri , iar cu societățile , 
agenții economici și instituții să încheiem contracte pentru o colectare mai bună a fondurilor pentru 
salubrizare, cu care ne-am propus să achiziționăm pubele și containere fiindu-ne de folos la colectarea 
selectivă, deasemenea să achiziționăm încă o mașină de colectare a gunoiului pentru a îmbunătății 
serviciile prestate.  
-      Compartimentul administrativ  și  gospodărire  împreună cu  beneficiarii  VMG, au participat 
periodic la menținerea curățeniei comunei  adunând  deșeurile   (hârtiile  și  materialele  plastice) 
aruncate pe marginea drumurilor și pe domeniul public, au participat la lucrări de tăiere a vegetației 
uscate, a ierburilor și tufișurilor care s-au format  în  zona șanțurilor de la marginea drumurilor 
comunale. În  sezonul de primăvară cetățenii își fac curat în fața gospodăriilor, își curăță   deșeurile din  
șanțuri, ierburile și  vegetația uscată  de pe pășuni  și culturi agricole.   
 -   Împreună cu poliția locală am monitorizat situația  depozitării ilegale a deșeurilor aduse din afara 
localității cu autobasculante de către cetățeni iresponsabili, trăgându-i la răspundere și sancționându-i cu 
amenzi.    
-    Cu elevii  si cadrele didactice din Școala Gimnazială Budila, s-a implementat  acțiunea  ,,Lets du’ it 
România” , ziua națională a curățeniei, unde am participat împreună la curățenia comunei,  pentru 
realizarea  acestei  acțiuni  s-au  achiziționat  și  distribuit  mănuși de protecție  și  saci de plastic .  
-   Prin intermediul  afișelor de avertizare și sancționare  expuse   pe raza comunei  și a mijloacelor de 
comunicare on-line, am reușit oarecum să convingem și conștientizăm populația la păstrarea,  curățeniei  
și înfrumusețarea comunei.                                                                                   
 -     Prin numeroase  adrese  pe care le-am înaintat  către  Sistemul de Gospodărire a Apelor Române - 
Direcția Bazinală Olt, Instituției  Prefectului  Brașov, am solicitat și obținut sprijin  la  lucrările de 
decolmatare și de amenajare a albiei pârâurilor  de pe raza unității administrative, ca să  stopăm  în viitor 
inundațiile și distrugerile  drumurilor de acces, a culturilor agricole de pe terenurile proprietarilor, a 
podurilor și podețelor.                                                                                                                                                       
-   Multe alte acțiuni s-au mai realizeazat în anul 2021  aproape zilnic privind protecția mediului ele 
fiind importante fiecare în parte, pentru că însumate produc ceea ce noi numim protecția mediului la 
nivelul comunei Budila . 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



REFERAT DE APROBARE  
 privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, 

socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021 
 

 
 

 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, si ale art. 225 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, primarul are obligaţia de a prezenta Consiliului 
local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale. 

    Consider ca a fost imperios necesara iniţierea unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului 
elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 
2021, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor care ne revin în 
soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii locale pe care o reprezentăm, iar avand in vedere 
prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, trimit spre dezbatere si aprobare in urmatoarea 
sedinta a Consiliului Local, acest proiect de hotarare. 

 
 
 

PRIMAR,  
IRIMIA MARSAVELA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 

privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de 
mediu a comunei Budila pe anul 2021 

 
 
 

 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, primarul are obligaţia de a prezenta Consiliului local, un raport 
anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 

Avand in vedere rapoartele Biroului Financiar Contabil, Compartimentului Situatii de Urgenta si 

Protectia Mediului  si Compartimentului Asistenta Sociala, tinand cont de prevederilor art. 139 alin. (1) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile 

art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, trimit spre dezbatere si aprobare in urmatoarea sedinta a Consiliului Local, acest proiect de 

hotarare. 

 
 

 
 

SECRETAR GENERAL,  
ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


