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      Nr.  1489 /10.02.2022 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

 Proces-Verbal   

al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  10.02.2022 

 

      Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a)  din 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

      Conform prezenţei efectuate, la şedinţa Consiliului Local Budila sunt prezenţi 13 consilieri 

locali în funcţie din numărul total de 13, astfel că se respectă prevederile art. 137 alin. (1) din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, şedinţa 

Consiliului Local al comunei Budila este legal constituită. 

     Alte persoane prezente la ședință: doamna secretar general Benia Alexandra Aveluta, dl 

primar Marsavela Irimia, dna contabil Bocarnea Maricica, consilier Dogariu Diana. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local  Constantin Vlad.  

      Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi, astfel:   
I. Proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 

2022 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului 

de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila 
4. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

local al comunei Budila care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Budila 

 
II. Probleme diverse 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare. 
Dna secretar precizeaza ca se va suplimenta ordinea de zi cu doua proiecte de  

hotarare.  
 Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 
21 din 10.02.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
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- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al  
comunei Budila pe anul 2022 

Dna secretar general aduce la cunoastinta consiliului local fapul ca nu s-au primit sumele 
de la ANAF, iar initiatorul, Primarul comunei, propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului 
de hotarrae si tinand cont ca s-au indeplinit conditiile privind transparenta decizionala de 
publicare pe site.ul institutiei a proiectului de buget local conform anuntului nr. 362 din 
12.01.2022, se va proceda la adoptarea acestuia in urmatoarea sedinta de consiliu local, iar in 
cazul in care nu se vor primi sumele pana la termenul limita de aprobare a bugetului, respectiv 
11.02.2022, se va supune la vot proiectul de buget in forma initiala in urmatoarea sedinta de 
consiliu extraordinara, urmand ca dupa primirea sumelor sa se aprobe rectificarea de buget. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului  

de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila 
 Dna secretar general explica faptul ca este vorba de spatiul ce a fost achizitionat prin 
programul Romact, prin fonduri nerambursabile. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea 
Gradinitei cu Program Normal Budila și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 22 din 10.02.2022  a Consiliului Local al comunei 
Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind desemnarea consilierilor  

locali din cadrul Consiliului local al comunei Budila care vor face parte din Comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Budila 
 Dna secretar general precizeaza ca din comisia de evaluare trebuie sa faca parte doi 
consilieri locali si dl primar si solicita sa se faca propuneri. 
 Dl consilier local Csiki Kalman il propune pe dl consilier local Dudas Jakab. 

Dl consilier local Farkas Gabriel il propune pe dl viceprimar Ganea Florentin. 
Dl presedinte de sedinta Vlad Constantin îi propune pe dl consilier Ganea Marian si 

dl viceprimar. 
Se supun la vot cele doua propuneri si se aproba cu unanimitate de voturi prima 

propunere: dl Dudas Jakab si dl Viceprimar. 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Budila 
care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale secretarului general al comunei Budila și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 
consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 23  din 10.02.2022  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 
Probleme diverse 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii  
bugetului aferent contractului de finantare  pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare 
Camin Cultural comuna Budila, judetul Brasov. 
 Dna secreatr general precizeaza ca in urma licitatiei a ramas o suma la  capitolul de 
lucrari care va fi mutata in alt capitol iar valoarea pe care o va aloca Primaria a crescut la 
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849.721,93 de la  839.721,93. Urmeaza sa se execute lucrarea si este necesara aceasta 
modificare in buget.   

- Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea modificarii bugetului aferent contractului de finantare  pentru 
proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin Cultural comuna Budila, judetul 
Brasovși se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr. 24  din 10.02.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobillor  
situate in extravilanul comunei Budila identificate  prin nr cadastral 102051, 102026, 
102311, 102327 
 Dna secretar general precizeaza ca este vorba de imobilele aflate la dispozitia 
comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar. Comisia locala a aprobat punerea in 
posesie iar acum s-au facut dezlipirile terrnurilor. 

Dl primar explica faptul ca este vorba de o hotarare judecatoreasca prin care va 
trebui sa puna in posesie  proprietarii terenurilor care au solicitat acest lucru. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  25 
din 10.02.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 
        Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință, declară ședința închisă.  
        Fac precizarea că s-au discutat punctele de pe ordinea zi și au fost adoptate hotărâri în acest 
sens.  
         Față de aspectele prezentate mai sus, am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 
 
 
 
      Președinte de ședință,                                          Secretarul general al comunei Budila, 
          Vlad Constantin                                                                Benia Alexandra Aveluța 


