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      Nr.    69 /04.01.2022 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  04.01.2022 

 

      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 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. Ședința se desfășoară prin mijloace 

electronice de comunicare. 

     Alte persoane prezente la ședință: doamna contabil Bocarnea Maricica, dl primar Marsavela 

Irimia, doamna secretar general Benia Alexandra Aveluta, referent Dogariu Diana. 

Absenti: domnul consilier local Farkas Stefan Gabriel. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Constantin Vlad.  

      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 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare  
a bugetului local al comunei Budila, pentru anul 2021 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului  
anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua 
sectiuni, pentru anul 2021 

4. Proiect de hotarrae pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului  
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar SECTIUNEA DE 
DEZVOLTARE SURSA D 

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

Se dă citire ordinii de zi și se 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. 1/04.01.2022 a Consiliului Local al comunei Budila. 
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- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre pentru acoperirea deficitului bugetar pe 

sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Budila, pentru anul 2021. 
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot Proiectul de hotărâre pentru acoperirea  

deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Budila, pentru 
anul 2021, care se aprobă cu 12 voturi  din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 
2/04.01.2022 a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a 
excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua 
sectiuni, pentru anul 2021 

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021, care se aprobă cu 12 voturi  
din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 3/04.01.2022 a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a  
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar SECTIUNEA DE 
DEZVOLTARE SURSA D 

I se dă cuvantul doamnei contabil, Maricica Bocarnea, care explica faptul ca este vorba 
de alocarea unor fonduri nerambursabile venite pentru un proiect castigat de primarie, intitulat 
”Scoala, viitorul meu”, pentru care se achizitioneaza un spatiu de joaca la gradinita si o tabla 
interactiva la scoala. 

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exercitiului bugetar SECTIUNEA DE DEZVOLTARE SURSA D, care se aprobă cu 12 
voturi  din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 4/04.01.2022 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, 
          Constantin Vlad                                                              Benia Alexandra Aveluța 
 


