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      Nr.  1549  /11.02.2022 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  11.02.2022 

 

      Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 134 alin. (4), precum și ale art. 134 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare.  

      Conform prezenţei efectuate, la şedinţa Consiliului Local Budila sunt prezenţi 12 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, referent Dogariu Diana. 

Absenti: dl consilier local Ganea Marian. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Vlad Constantin.  

      Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi, astfel:   
Proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de 
îndată. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local al comunei Budila pe anul 
2022 

 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată 

Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi și supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată. Acesta se aprobă cu 12 voturi 
pentru din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 26 /11.02.2022  a Consiliului 
Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului local al 
comunei Budila pe anul 2022 
Dl consilier local Farkas Gabriel precizeaza ca s-au alocat 20.000 lei la capitolul cultura,  

recreere si religie si propune sa se aloce din acest capitol 5000 lei pentru echipa de fotbal si la 
capitolul pentru protecția mediului unde este alocată suma de 570 mii lei pentru bunuri si servicii 
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daca se pot folosi de acolo 100 mii lei pentru a se achizitiona la fiecare gospodarie cate un 
tomberon ca sa nu-si mai puna sacul la poarta. 

Dna secretar general explica faptul ca firma de salubritate trebuie sa asigure aceste 
tomberoane, nu din bugetul primariei. 

Dl consilier local Farkas este de parere ca o sa dureze mult timp pana cand firma de 
salubritate va face destul profit cat sa achizitioneze tomberoane. 

Dl Primar precizeaza ca nu se pot aloca bani momentan  pentru ca este nevoie de bani la 
reabilitarea Căminului cultural si a complexului Delinus. Acesta mentioneaza ca vor mai fi 
rectificari si se va tine cont de aceste propuneri. 

Dna secretar general precizeaza ca Biserica Ortodoxa a facut cerere pentru alocare bani 
pentru capela. 

Dl consilier local Farkas precizează ca fotbalul este singurul sport care se practica in 
comuna Budila. 

Dna secretar general intreaba din ce capitole se dorește sa se disponibilizeze pentru a se 
aloca bani la fotbal pentru ca dna contabil nefiind prezenta nu  se stie exact daca se pot efectua 
astfel de modificari, avand in vedere faptul ca trebuie respectate procente pe trimestre. 

Dl consilier local Dudas Jakab propune ca membri consiliului local sa isi ia un 
angajament pentru amendamentul dlui consilier Farkas ca la prima rectificare sa se aloce 5000 
lei pentru echipa de fotbal a comunei, iar pentru achizitionarea de tomberoane se va discuta cu 
administratorul firmei de salubritate. 

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea   
bugetului local al comunei Budila pe anul 2022, care se aprobă cu 12 voturi  din 12 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  27/11.02.2022 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 
 


