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CONVOCATOR 

 

      În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4), precum și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoacă în ședință 

extraordinara de indata, Consiliul Local Budila, în data de 06.05.2022, ora 10:00, in sala de sedinte din 

cadrul Primariei Comunei Budila, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și 

a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre 

comunitare integrate 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în favoarea  ADI ”ISO Mediu” 

      Brașov în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității 

de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ- 

teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov 

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

aprobarea participarii la Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 

accesibilității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele 

Primar 1, 3 
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sărace și izolate, Operațiunea B – 

Centre comunitare integrate 

 
3. Proiect de hotarare privind 

acordarea unui mandat special în 

favoarea  ADI ”ISO Mediu” Brașov 

în vederea derulării  procedurii de 

negociere fără publicarea prealabilă 

a unui anunț de participare în 

vederea atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii activității de 

eliminare prin depozitare a 

deșeurilor provenite de pe raza 

unităților administrativ- teritoriale 

membre ADI ”ISO Mediu” Brașov 

 

Primar 1 

 
  
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, 


