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Statutul Comunei Budila 

 

I.  DISPOZITII GENERALE 
 

Art. 1 (1)  În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), litera „a" din Ordonața de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Budila, elaborează şi aprobă 
Statutul propriu al comunei Budila. 

(2) Comuna Budila ca unitate administrativ-teritorială a judetului Brasov, este persoana juridică 
de drept public cu deplină capacitate juridică, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în tot ceea 
ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi autoritatea, în condiţiile legii 
pe teritoriul delimitat prin lege. 

(3) Comuna Budila poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu 
persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, 
în condiţiile legii 

Art.2. (1) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor 
care, potrivit legii, apartin comunei Budila, se supun principiilor autonomiei locale, 
descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, 
legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. 

(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(1) nu pot aduce  atingere caracterului de stat national, 
unitar si indivizibil al Romaniei. 

Art.3. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor 
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor 
publice locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii. 

(2) Acest drept se exercita de catre Consiliul local Budila  și Primarul comunei,  alesi prin vot 
universal, egal, direct, secret si liber exprimat. 

Art.4. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc numai 
prin lege.   

(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, 
sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta 
altor autoritati publice. 
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(3) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean Brasov, pe de 
o parte, precum si intre Consiliul local Budila si Primarul comunei, pe de alta parte, nu exista 
raporturi de subordonare. 

Art.5. (1) Comuna Budila este unitate administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia 
rurala reunita prin comunitate de interese si traditii. Comuna este alcatuita din 1 sat, Budila  In 
comuna Budila isi au  sediul autoritatile administratiei publice locale si sunt grupate celelalte 
autoritati si institutii publice reprezentative pentru comuna. 

 Colectivitatea asupra careia isi exercita  autoritatea consiliul local, primarul comunei si primaria 
cuprinde totalitatea locuitorilor care traiesc si cu domiciliul stabil in comuna Budila sau isi 
desfasoara activitatea pe teritoriul comunei.  

II. ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI COMUNEI  BUDILA 
 

Art.6. (1) Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin 
lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai 
după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin 
referendum, care se organizează potrivit legii. 

(2)Delimitarea teritoriului Comunei Budila, a fost stabilit conform prevederilor Legii cadastrului 
si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Comuna Budila face parte din judetul Brasov si se intinde pe suprafata de de 6062 ha, din care 
in intravilan 147 ha si in extravilan 5915 ha. 
 
(3) La 18 km distanţă faţă de municipiul Braşov şi la 14 km distanţă faţă de Municipiul Săcele, 
Comuna Budila, a cărei lungime se întinde pe o distanţă de circa 2 km, este aşezată de o parte şi 
de alta a drumului ce leagă comunele Teliu şi Tărlungeni. În partea de nord, la o distanţă de 5 km 
faţă de comuna Budila se află comuna Teliu, iar la 5 km spre sud-vest se află situată comuna 
Tărlungeni. Chiar de la marginea comunei spre răsărit, se întind dealurile subcarpatice cu 
denumirea de Dealul Dobromir şi Dealul Ortoşu. În partea de sud a comunei întâlnim dealurile: 
Râmba, Draguşu, Vijbe, despărţite între ele de Valea Morii şi Valea Ducşoarei; în partea de sud-
est se întinde Câmpia Bârsei. 
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III. SCURT ISTORIC 
 

Despre existența comunei Budila se pomenește în cartea „Székely Zöld". Această lucrare 

cuprinde ca dată anul 1211 care marchează venirea Cavalerilor Teutoni în părțile Depresiunii 

Bârsei, unde s-au așezat ca locuitori stabili. Venirea acestora a facut ca locuitorii Budilei să se 

retragă spre regiunea deluroasă, pe Valea Ducșoarei, la circa 2 km spre est de actuala vatră a 

comunei. 

În anul 1214, după năvălirea tătarilor, regele Ungariei, Adalbert al IV-lea a donat teritoriul 

Budilei logofătului Dumitru din Prejmer. În anul 1332 comuna figurează sub numele de Buduli, 

aparținând din punct de vedere administrativ de Sfântu Gheorghe. Nu se cunoaște în ce imprejurări 

și de către cine a fost donată comuna voievodului Transilvaniei în anul 1405. 

Cel mai vechi document cunoscut care atestă existența comunei îl constituie un sarcofag 

pe care este gravat textul următor: „TUMULUS GENEROSI D. CLEMENTIS BELDI DE UZON 

TRIUM SEDIUM SICULICALIUM SEPSI KISDI ET ORBAI SUP ..... REGIUS CAPITENEUS 

........... VERO EXPEDITONIBUS VICTO .... RELI .... PROPG ...... STADIO AETATIS XXX 

..... 1677.D.6.FEBR." 

Referitor la originea denumirii comunei, cuvântul BUDILA este de origine slavă și 

înseamnă: plantă înțepătoare, iritantă. 

Comuna Budila este legată de unele evenimente istorice din trecutul poporului și anume: 

în anul 1599 Mihai Viteazul, trecând munții prin trecătoarea Buzău spre Transilvania, la ieșirea 

din Valea Teliului populația din Budila i-a ieșit înainte, aducându-i daruri în semn de supunere. 

În jurul anului 1612 cetatea din Budila a fost distrusă pânî la temelie. Mai târziu a fost 

reclădită, într-un stil mai frumos și mai pompos, devenind cuibul lui Beldi Pal. 

Perioada aceasta este marcată de o serie de războaie dintre feude ceea ce îl determină pe 

Beldi Pal să părăsească cetatea Budila atunci când Mikes Kelemen trimite trupele pentru a cuceri 

proprietatea lui Beldi. 

O versiune legată de aceste războaie dintre nobilii feudali, arată că Beldi Pal, pentru a 

induce în eroare dușmanii, a pus invers potcoavele calului, pentru ca aceștia să nu-și dea seama în 

ce direcție a fugit. Plin de manie ca nu l-a putut prinde, Mikes Kelemen distruge fără milă frumoasa 

cetate pana la temelii. Există păreri că cetatea din Budila ar fi fost legată prin niște tunele subterane 
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de cetatea din Brașov. Aceste pasaje subterane s-au păstrat până astăzi, situându-se la câțiva metri 

sub locația școlii. 

Biserica Ortodoxa “ Sf. Nicolae” 

 

 Castelul Mikes – monument istoric – nefuncțional cu o stare de uzură avansată; 

         
 
 



Statutul Comunei Budila 

 

8 
 

 Castelul Béldi László – monument istoric – actualul sediu al Primăriei – funcțional. 

 
 
 

 Castelul Béldi Ferenc – monument istoric – funcțional – retrocedat foștilor proprietari. 
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 Castelul Nemes – monument istoric – nefuncțional, degradat în proporție de 80%. 

 
 

 Biserica Ortodoxă Veche “Sf. Nicolae” – monument istoric, nefuncțional. 
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 Biserica Catolică – monument istoric - funcțional, renovat în anul 2009. 

 

 

IV. DATE DEMOGRAFICE 
 

Art. 8 (1) Potrivit ultimelor date de la recensamantul populatiei si locuintelor din 2011, populatia 

comunei Budila a fost de 4114 locuitori, din care: 

 români: 3178 

 maghiari: 679 

 germani: 2 

 romi: 252 

 alte naționalități: 3 

(2) In anul 2021, numarul de locuitori transmis de catre Institutul National de Statistica a 

fost 5034, iar procentul romilor, nedeclarati este de 80%. 
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V. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 
 

Art. 9  (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Comuna 
Budila sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.  

(2) Consiliul local este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber 
exprimat in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale 

(3) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă 
treburile publice din comuna Budila, în condiţiile legii. 

(5) Sediul Consiliului Local și al Primăriei Comunei Budila este comuna Budila, strada Principala 
nr. 261, in sediul Primariei Comunei Budila, judetul Brasov. 

            (6) Autoritatea Consiliului local si a primarului comunei Budila se exercita numai pe 
teritoriul comunei Budila. 

(7) Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului) 
care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au la nivelul 
unităţii administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia Romăniei şi legile ţării. 

(8) Locuitorii comunei Budila se supun legislatiei in vigoare a Romaiei, precum si actelor si 
documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritatile publice locale, respectiv 
hotararilor  consiliului local Budila si dispozitiilor primarului 

     (9) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii 
ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la 
promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de 
valori. 

 

VI. ECONOMIA  LOCALĂ 
 

Art. 10  (1) Căile de comunicație care străbat comuna Budila sunt: rutiere și feroviare 

(2) Accesul este asigurat  prin drumul judetean DJ 103B. 

(3) Comuna Budila este traversata de calea ferată. 

 Comuna Budila este traversată de D.J. 103B, pe o distanță de 2 km (îmbrăcăminte asfaltică), 
stare bună. 
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 comunale 10.6 (km) îmbrăcăminte asfaltică + pietriș tasat;  stare Bună ; 
 forestiere 20 (km) bitum rutier + pietriș tasat ;  stare Bună ; 
 agricole (km) ***;  stare ***. 

 

Art. 11  (1)  In comuna  functioneaza Școala Gimnazială Budila corp A si B si Gradinita cu 
Program Normal Budila, corp A si B. 

(2)Serviciile medicale sunt asigurate de către 2  cabinete medicale cu 2 medici de familie si 1 
asistent, 1 cabinet stomatologic și  1 farmacie umană. De asemenea, exista 1 cabinet veterinar. 

(3) Alte servicii pentru deservirea populației sunt asigurate prin: RPL Ocoluul silvic Ciucas RA, o 
agenție poștală,  un post de politie, un camin cultural, o bibliotecă comunala,  magazine comerciale, 
biserici (2 ortodoxe, catolică, reformata, penticostala), un cimitir ortodox, un cimitir catolic, un 
cimitir reformat. 

 

VII. SERVICIILE PUBLICE LOCALE 
 

Art. 12 (1) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile 
publice locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul 
satisfacerii nevoilor lor. Principalele servicii necesare a fi prestate la nivelul comunei Budila sunt 
cele prevăzute de art.129 alin.2 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

        (2) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor publice 
specializate a consiliului local din comuna Budila are obligaţia de a stabili prestarea acestora în 
sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de sine 
stătătoare. 

(3) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate publică 
locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(4) Baza tehnico-materială necesară pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de utilitate 
publică este asigurată, inventariată, gestionată şi utilizată în mod corespunzător prin grija 
viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei 
Budila, în condiţiile legii. 

(5) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Budila sunt consultaţi de către 
autorităţile publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate pe linia 
înfiinţării, gestionării, funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe 
care au obligaţia de a le respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.         
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VIII.  PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI BUDILA 
 

Art. 13 (1) Potrivit Codul Administrativ nr. 57/2019, patrimoniul comunei e alcatuit din bunurile 
mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si 
obligatiile cu caracter patrimonial. 

(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale. 

(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa la statut, care 
se actualizeaza anual.            .  

(4) Domeniul privat al comunei Budila este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele 
din domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevazute de lege.  

(5) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin 
lege nu se prevede altfel.   

(6) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local. 

(7) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note 
explicative anexate la inventar.  

(8) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia bugetara si in conditiile 
legiii. 

(9) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale. 

(10) Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind 
bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi 
din numărul consilierilor în funcţie. 

Art. 15 (1) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile 
pe care le deţine pe raza comunei Budila pentru a fi inregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale 
primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de 
asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale 
administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi 
administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi 
primăria locală. 
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IX. PARTIDELE POLITICE 
 

Art. 16 (1) Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al pluralismului, care 
reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a democraţiei sociale şi politice, a 
libertăţii membrilor săi. 

(2) Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia 
în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea 
aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a 
ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale. 

(3)  Partidele politice care isi desfasoara activitatea in comuna Budila: 

- Partidul National Liberal (P.N.L.) 

- Partidul Social Democrat (P.S.D.) 

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (U.D.M.R.) 

- Partidul Mișcarea Populară (P.M.P.) 

- Uniunea Salvati Romania (USR) 

- Partidul Alianta pentru Romanilor 

 (4) Numarul membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul prefectului. Consiliul local al 
comunei Budila este format din 13 consilieri, cu următoarea apartenență politică: 1 consilieri 
apartinand P.S.D., 8 consilieri PNL, 1 consilier apartinand USR, 2 consilieri apartinand U.D.M.R, 
1 consilier local de la Partida Romilor.  

Data constituirii Consiliul Local Budila : 2020. 

 

X.  RANGUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
 

Art. 17 Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului 
national-anexa IV “Reteaua de localitati”, localitatea  Budila, are rangul IV fiind resedinta de 
comuna. 
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XI. ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTIFICATE 
 

Art.19  (1) Se poate acorda titlul de cetatean de onoare unor persoane fizice romane sau straine, 
cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante 
reprezentative pentru comuna Budila. 

(2) Titlul de cetatean de onoare se poate pierde sau retrage in cazul in care persoanele carora le-a 
fost conferit desfasoara activitati contrare intereselor comunei. 

(3)  Drepturile cetatenilor de onoare sunt acelea de a purta medalia de cetatean de onoare al 
comunei Budila la festivitati locale (organizate de administratia publica locala), la care posesorul 
este invitat si face act de prezenta si de a sustine o alocutiune scrisa sau verbala cu acordul 
organizatorilor manifestarii, in situatia in care manifestarile fac referire la comuna Budila. 

 

XII. CONSULTAREA CETĂȚENILOR 
 

Art.20. (1) Locuitorii comunei Budila sunt consultati, in conditiile legii, asupra problemelor de 
interes deosebit, prin referendum.  

            (2) Referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 
3/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare.  

(3) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, la propunerea 
primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali. Obiectul si data referendumului local 
se stabilesc si se aduc la cunostiinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii 
acestuia. Referendumul local se va organiza intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. 

Art.21 (1) Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti, organizate.   

           (2) Convocarea si organizarea acestora se fac de catre primar, la initiativa acestuia, ori a 
unei treimi din numarul consilierilor in functie. 

(3) Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei si a locului 
unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.  

(4)Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si 
adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.  

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune 
dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare 
si de finantare, daca este cazul.  
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(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarul General 
al Comunei Budila. 

Art.22. (1) Consiliul local si primaria comunei Budila au obligatia de a informa si de a supune 
dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor 
administrative . 

 

XIII. COOPERAREA SAU ASOCIEREA 
 

Art.23.(1)  Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea 
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.  

(2) De asemenea, hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte 
tari, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din 
strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei 
publice locale, in vederea promovarii unor interese comune. 

(3) Comuna Budila este membru al: 

- Asociaţiei de dezvoltare durabila a judetului Brasov; 

- AMDDTP BV  

- Grupul de Acțiune Locală Curbura Carpatilor; 

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar Iso Mediu 

- AMDD BV 

- ACOR 

 

 

 

XIV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A  DENUMIRILOR DE 
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

 

Art.24. (1) Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea ca denumire a 
unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura, ori 
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schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate 
de comisia de atribuire de denumiri judeteana. 

(2) Hotararile consiliului local adoptate fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, 
sunt nule de drept (Lege nr.8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural). 

 

XV. ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITATII SI MODALITATILE DE UTILIZARE 
A ACESTORA 

 

Art.25.Pe teritoriul comunei Budila se folosesc, în condiţiile legii, următoarele simboluri: 

- naţionale: 

          - Drapelul României (tricolor) culorile sunt aşezate vertical, în ordinea 
următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu. 

          - Ziua Naţională a României – 1 Decembrie 

                              - Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române” 

                              - Stema ţării – stabilită prin lege organică 

 - europene:  

           - Drapelul Uniunii Europene 

           - Imnul Uniunii Europene 

           - Ziua Uniunii Europene 

 

XVI. DISPOZITII FINALE 
 

Art.26. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor 
prevazute de legislatia in vigoare. 

Art.27. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari ale consiliului local.  

 

 


