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      Nr. 5385/17.03.2022 
 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  17.03.2022 

 

      Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 134 alin. (4) 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 (online Farkas Stefan Gabriel, Constandin Ioan, 

Marsavela Iordan, Vlad Constantin, restul fiind prezenti fizic), 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: domnul Primar Marsavela Irimia, doamna secretar general 

Benia Alexandra Aveluta, dna Dogariu Diana Mihaela. 

Invoiti: Chifu Sandu si Dudas Jakab 

Se da citire ordinii de zi, astfel:   
 

I. Proiecte de hotarare 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de 

indata 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 07.03.2022 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului 

de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii 

’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in 

comuna Budila, judetul Brasov” 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de 

indata 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 
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Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi, 
respectiv 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr. 39 din 
17.03.2022. 

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 07.03.2022 

Nefiind intrebari, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului-

verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.03.2022 și se aprobă cu 11 

voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 40 din 17.03.2022  a 

Consiliului Local al comunei Budila. 

 
3. Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii 

bugetului aferent Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul 

de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

Doamna secretar general prezinta adresa de la AFIR, in care s-au solicitat modificari in 
cadrul bugetului proiectului. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare nr. 
C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin 
Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ și se aprobă cu 11 voturi pentru din 11 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 41 din 17.03.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
4. Se trece la prezentarea Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si 

a devizului general al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale in comuna Budila, judetul Brasov” 

    Doamna secretar general comunica faptul se doreste depunerea proiectului “Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila, judetul Brasov” prin Program 

Anghel Saligny. 

Dl Farkas Stefan intreaba daca s-a mai depus acest proiect, iar doamna secretar general ii 

raspunde ca s-a depus in 2020, pe alta linie de finantare, insa a fost respins din cauza lipsei unui 

aviz de la Agentia pentru Protectia Mediului, desi s-a atasat adresa ca era in lucru la APM.  

 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii “Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila, judetul Brasov”  și se aprobă cu 11 

voturi pentru din 11 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 42 din 17.03.2022  a 

Consiliului Local al comunei Budila. 
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Doamna secretar general anunta membrii consiliului local ca proiectul Canalizarea apelor 
menajere a trecut in etapa a 2-a la CNI si se asteapta raspuns si de la Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei, unde s-a depus prin Anghel Saligny. 

Dna secretar general le aduce aminte membrilor consiliului local  de obligatia de a depune 
rapoartale de activitate pentru anul 2021, conform informarii1340 din 04.02.2022, facute in 
sedinta ordinara din 07.03.2022, intrucat termenul era 15 martie si de obligatia inregistrarii 
declaratiilor de avere si de interese la Registratura Primariei Comunei Budila pana in data de 
01.05.2022, tinand cont de prevederile art. 229 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 
        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 
 


