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CONVOCATOR 
 
       
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), 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 ordinară Consiliul Local Budila, în data de 05.04.2022, ora 12:00, in sala de sedinte din cadrul 
Primariei Comunei Budila, având următoarea ordine de zi: 
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

29.12.2021 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

din data de 04.01.2022 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 

27.01.2022 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitarea 

infrastructurii rutiere din comuna Budila” 
6. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 7 din 27.01.2022 privind acordarea unor 

facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori 
utilizate de catre SC RATBV SA, pe ruta Budila-Brasov si retur 

7. Proiect de hotarare pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021 

8. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise 
in CF 101051 nr. top 689/2/1 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 
din data de 17.03.2022 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 
30.03.2022 

11. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise 
in CF 100656 nr. top 684/1 

12. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru 
anul 2021 si ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 

13. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor 
inscrise in CF 100724, nr. top 686/2/10/1 

14. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor 
inscrise in CF 100661 nr. top 681, 683/1, 683/2, 685 
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II. Probleme diverse 
        

             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 
ordinare 
 

Primar 1, 2, 3 

2. Proiect de hotarare privind 
aprobarea procesului-verbal al 
sedintei ordinare din data de 
29.12.2021 
 

Primar 1, 2, 3 

3. Proiect de hotarare privind 
aprobarea procesului-verbal al 
sedintei extraordinare de indata din 
data de 04.01.2022 
 

Primar 1, 2, 3 

4. Proiect de hotarare privind 
aprobarea procesului-verbal al 
sedintei ordinare din data de 
27.01.2022 
 

Primar 1, 2, 3 

5.  Proiect de hotarare privind 
aprobarea cererii de finantare pentru 
proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din comuna 
Budila” 

Primar 1 

6. Proiect de hotarare de modificare a 
HCL nr. 7 din 27.01.2022 privind 
acordarea unor facilitati anumitor 
categorii de persoane, pe mijloacele 
de transport public local de calatori 
utilizate de catre SC RATBV SA, pe 
ruta Budila-Brasov si retur 

Primar 1, 3 
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7. Proiect de hotarare pentru însuşirea 
raportului elaborat de primarul 
comunei privind starea economică, 
socială şi de mediu a comunei Budila 
pe anul 2021 

Primar 1 

8. Proiect de hotarare privind atestarea 
la domeniul privat al UAT Budila a 
imobilelor inscrise in CF 101051 nr. 
top 689/2/1 

 
 

Primar 

1, 3 

9. Proiect de hotarare privind 
aprobarea procesului-verbal al 
sedintei extraordinare de indata din 
data de 17.03.2022 

Primar 1, 2, 3 

10. Proiect de hotarare privind 
aprobarea procesului-verbal al 
sedintei ordinare din data de 
30.03.2022 

Primar 1, 2, 3 

11. Proiect de hotarare privind atestarea 
la domeniul privat al UAT Budila a 
imobilelor inscrise in CF 100656 nr. 
top 684/1 

Primar 1, 3 

12. Proiect de hotarare privind analiza 
stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol pentru anul 2021 si 
ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor 
pentru eficientizarea acestei activităţi 

Primar 1, 3 

13. Proiect de hotarare privind atestarea 
la domeniul privat al UAT Budila a 
imobilelor inscrise in CF 100724, nr. 
top 686/2/10/1 

 

Primar 1, 3 

14. Proiect de hotarare privind atestarea 
la domeniul privat al UAT Budila a 
imobilelor inscrise in CF 100661 nr. 
top 681, 683/1, 683/2, 685 

 

Primar 1, 3 
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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................................................................................ 

 
                                       PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL, 
                                 Irimia MARȘAVELA                                        Alexandra-Aveluta BENIA                        


