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      Nr.  6191 /05.04.2022 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

 Proces-Verbal   

al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  05.04.2022 

 

      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 11 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. 

Invoiti: domnul conislier local Olescu Ion Vasile si dl consilier local Tareanu Gheorghe. 

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

primar Marsavela Irimia, consilier Dogariu Diana. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local  Ganea Marian.  

      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 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 
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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 

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 

 
II. Probleme diverse 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare. 
Dna secretar general precizeaza ca se vor adauga trei proiecte de hotarare pe ordinea de 
zi: 

 - Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 
10.02.2022 
- Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare de indata din 
data de 11.02.2022 
- Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 
25.02.2022 
 Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  
62  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal 
al sedintei ordinare din data de 29.12.2021 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 29.12.2021 și se 
aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 47  din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal 

al sedintei extraordinare de indata din data de 04.01.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 
04.01.2022, și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr.  48 din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal 

al sedintei ordinare din data de 27.01.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
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privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 27.01.2022, și se 
aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  49  din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea cererii de finantare  

pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din comuna Budila” 
 Dna secretar general precizeaza ca se propune spre aprobare cererea de finantare 
care a fost depusa si castigata, aceasta hotarare este necesara, fiind vorba de un proiect 
castigator. Valoarea proiectului este  de 139553 lei, sustenabilitatea proiectului presupune 
ca dupa obtinerea documentatiei tehnice, primaria neavand fonduri proprii,  sa se depuna 
proiecte pentru realizarea lucrarilor de asfaltare si sa se acopere cheltuielile conexe ce vor 
aparea.  

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii 
rutiere din comuna Budila” și se aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr.  50  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului 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 
 Dna secretar general precizeaza ca elevii care nu pot sa beneficieze de  scolarizare 
in Comuna Budila au dreptul sa beneficieze de gratuitate pe mijloacele de transport in 
comun. Aceasta mentioneaza ca s-a aprobat intr-o sedinta anterioara hotarare de consiliu cu 
privire la decontarea navetei profesorilor, iar in urma adresei emise de Institutia Prefectului 
prin care se solicita revocarea acelei hotarari prin care se propune decontarea navetei 
profesorilor separat fata de abonamentul RAT. Dna secretar general da citire adresei 
Institutiei Prefectului Brasov prin care se precizeaza ca facilitatea acordata nu se incadreaza 
in prevederile Legii 92/2007 privind serviciile publice de transport si ale prevederilor Legii 
educatiei, fiind in dezacord cu dispozitiile HG 569/2015  privind decontarea cheltuielilor 
privind decontarea nevetei la si de la locul de munca . Conform art 19 din Legea 92/2007, 
in relatia cu calatorii, autoritatile publice locale pot acorda prin hotarare de consiliu local 
facilitati de transport elevilor, studentilor si anumitor categorii de perosoane defavorizate 
stabilite potrivit legii, cadrele didactice si personalul auxiliar nu se regasesc in categoriile 
persoanelor care benficiaza de facilitati de transport si li se deconteaza cheltuielile de 
transport conform legii. 

Dl consilier local Constandin Ioan intreaba daca nu se poate discuta cu profesorii sa 
nu mai solicite decontarea navetei iar transportul sa fie asigurat de primarie.  

Dl Primar ii explica faptul ca RAT nu este de acord. 
Dl consilier local Csiki este de parere ca  profesorii ar trebui sa vina cu abonamentul 

de la RAT si sa fie decontat de primarie. 
Dl viceprimar Ganea Florentin precizeaza ca daca se va aplica propunerea dlui 

Csiki, primaria va plati dublu transportul: contributia catre RAT pentru locurile goale din 
autobuz si decontarea abonamentului. 

Dl Primar este de parere ca ar trebui ca firma de transport sa-si faca treaba si nu ar 
trebui ca primaria sa tina evidenta calatorilor. 
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Dl consilier local Constandin Ioan propune sa fie pusa politia locala sa controleze 
pe autobuzele RAT daca cetatenii isi cumpara bilet sau nu. 

Dl Primar spune ca nu este treaba politiei locale. 
Dl consilier local Constantin Vlad este de parere ca ar trebui ca politia locala doar 

sa ajute persoanele delegate de firma de transport pentru  efectuarea controalelor.  
Dl consilier local Dudas considera ca ar trebui verificate clauzele contractuale ale 

serviciului de transport in comun pentru ca altfel vor fi probleme si cu Curtea de Conturi 
pentru locurile goale care se platesc. 

Dl consilier local Constandin propune sa se delege un angajat al primariei care sa 
mearga sa incaseze bani de la calatorii din autobuzul RAT. 

Dl Primar propune sa se acorde cateva luni gratuit transport pe autobuze pentru a 
vedea clar cati cetateni calatoresc cu autobuzele RAT. 

Dl Viceperimar precizeaza ca a solicitat firmei de transport fisa de monitorizare a 
transportului in comun si pana in prezent nu au transmis-o primariei. 

Dl consilier local Constantin Vlad intreaba daca celelalte comune sunt in aceeasi 
situatie ca si comuna Budila. 

Dl Primar ii raspunde ca localitatea Tarlungeni are sate apartinatoare si sunt mai 
multi calatori decat in comuna Budila. 

Dl consilier local Farkas precizeza ca localitatea Tarlungeni are un buget de 27 
milioane pe an, fata de comuna Budila care are un buget de 9 milioane, astfel aceasta 
contributie nu le afecteaza bugetul. Acesta propune sa fie angajate 2 persoane care conform 
legii sa incaseze bani si sa emita bilete pentru calatori astfel sa creasca rata de incasare si a 
se acoperi cheltuielile cu transportul. 

Dna secretar general precizeaza ca nu sunt posturi disponibile pentru a angaja 
casieri. 

Dl consilier local  Dudas spune ca aceasta diferenta dintre o persoana care plateste 
si una care nu plateste titlul de calatorie este o problema destul de grava. 

Dl consilier local Farkas o intreaba pe dna secretar general daca Institutia Prefectului 
stie ca se platesc si locurile libere la RAT. 

Dl consilier local Constantin Vlad propune sa se insiste la firma de transport sa se 
infiinteze o statie la capatul strazii Seaca, iar dl viceprimar ii raspunde ca a cerut firmei de 
transport acest lucru de foarte multe ori, dar acestia nu sunt de acord. 

Dl consilier local Csiki precizeaza ca  adresa transmisa de Ministerul Educatiei nu are 
nicio logica deoarece  abonamentul il deconteaza, dar mai intai trebuie platit de catre elev. 

Se supune la vot amanarea proiectului de hotarare pana la o sedinta urmatoare, 
iar toti membrii consiliului local sunt de acord. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare pentru însuşirea raportului elaborat  

de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe 
anul 2021 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, 
socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021, și se aprobă cu  11 voturi pentru din 
11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  51  din 05.04.2022  a Consiliului Local 
al comunei Budila. 
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- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind atestarea la domeniul  
privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 101051 nr. top 689/2/1 
 Dl Primar explica faptul ca in urma Sentintei judecatoresti, Aro Palace a pierdut 
terenurile ce sunt situate langa scoala, si va trebui constituita o comisie de evaluare cu 
ajutorul careia se vor prelua terenurile si imobilele aferente acestora. 

Dna secretar general precizeaza ca aceste terenuri apar cu drept de administare la 
Trust si  la Ministerului Invatamantului Public si se propune trecerea in proprietatea privata 
a comunei. 

Dl consilier local  Dudas este de parere ca acele cladiri ce au apartinut de Aro Palace 
sunt 99% casate si va trebui intocmita o documentie pentru a evalua situatia reala a acestor 
cladiri. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
15. privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF  
101051 nr. top 689/2/1, și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr. 52  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal  

al sedintei extraordinare de indata din data de 17.03.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 
17.03.2022, și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr.   53  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal  

al sedintei ordinare din data de 30.03.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 30.03.2022, și se 
aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  54  din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind atestarea la domeniul privat  

al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100656 nr. top 684/1 
Dna secretar general prezinta plansele si schitele terenurilor. 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100656 
nr. top 684/1, și se aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr.  55  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului 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 

Dna secretar general precizeaza ca aceasta situatie a registrului agricol trebuie adusa  
la cunostinta Consiliului local. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 si 
ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, și se aprobă 
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cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  56 din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind atestarea la domeniul  

privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100724, nr. top 686/2/10 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100724, 
nr. top 686/2/10, și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr.  57   din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind atestarea la domeniul privat  
al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. top 681, 683/1, 683/2, 685 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 
nr. top 681, 683/1, 683/2, 685, și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr.   58 din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 
Probleme diverse 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului verbal  
al sedintei ordinare din data de 10.02.2022 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data  de 10.02.2022, și se 
aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  59 din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului verbal al  

sedintei extraordinare de indata din data de 11.02.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 
11.02.2022, și se aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr. 60  din 05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului verbal  

al sedintei ordinare din data de 25.02.2022 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25.02.2022, și se 
aprobă cu  11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 61  din 
05.04.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 Dna secretar general precizeaza ca dna Ardelelean Iuliana a depus o noua solicitare 
prin care solicita ajutor din partea consiliului local si  a depus o petitie la Institutia 
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Prefectului prin care solicita ajutor material, desi a fost ajutata. Dl viceprimar mentioneaza 
ca o sa i se faca raspuns, iar domnii consilieri sustin ca nu au ce sprijin sa ii mai ofere. 
 

- Cererea depusa de domnul Man Florea prin care solicita concesionarea  unui teren  
in sprafata de 500 mp pentru a-l utiliza ca si parcare ce ii asigura acces la proprietate. 

Dl Dudas mentioneaza ca este vorba de terenul situat in zona Ortos, langa terenul  
pe care il detine petentul. 

Membrii consiliului local  sunt de acord cu aprobarea concesionarii. 
 

- Dl consilier local Constantin Vlad deschide problema cu privire la aruncarea  
gunoaielor  de catre cetateni pe raza comunei. 

Dl consilier local Dudas spune ca pe Calea Livezii se va ocupa dumnealui sa adune  
gunoaiele si precizeaza ca cei care trec cu carutele arunca tot timpul, iar politia locala nu ii 
amendeaza. 

Dl Viceprimar propune ca politia locala sa fie chemata la urmatoarea sedinta de 
consiliu. 

Dl consilier local Constantin Vlad precizeaza ca in cazul in care nu se vor prezenta 
sa se propuna taierea din salariu. 

Dl consilier local Farkas propune monitorizare video in punctele unde se arunca 
gunoaie. 

Dl consilier local Noaptes mentionaeza ca dumnealui a cerut camere de 
supraveghere inca de la primele sedinte. 

Dna secretar general mentioneaza ca aceste camere au fost  achizitionate numai ca 
este nevoie de avize pentru a putea fi montate, iar acestea se obtin foarte greu. 

Dl Primar precizeaza ca pe langa aplicarea amenzilor se pot confisca si mijloacele 
de transport. 
 
        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, 
          Ganea Marian                                                                Benia Alexandra Aveluța 


