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      Nr. 5859/30.03.2022 

 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  30.03.2022 

 

      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 13 consilieri 
locali în funcţie din numărul total de 13 (online Farkas Stefan Gabriel 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: doamna secretar general Benia Alexandra Aveluta, dna 
Maricica Bocarnea, contabil si dna Dogariu Diana Mihaela. 

Presedinte de sedinta: Ganea Marian 
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 modificarea programului de investitii al comunei 

Budila pe anul 2022 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de 

Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si 
dotare Camin Cultural, 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. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi, 
respectiv 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr. 43 din 
30.03.2022. 

 
2. Proiect de hotarare privind modificarea programului de investitii al comunei 

Budila pe anul 2022 
Doamna contabil transmite faptul ca trebuia intocmita lista de investitii cu « obiective 

noi » si « in continuare », inclusiv cu sumele achitate la data de 31.12.2021 
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Nefiind intrebari, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de investitii al comunei Budila pe anul 2022 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 
13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 44 din 30.03.2022  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 

3. Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii 
de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei 
’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

Doamna secretar general prezinta faptul ca pentru prelungirea scrisorii de garantie bancara, 
cu 12 luni, conform prelungirii actuui additional de finantare pentru Reabilitarea si doatarea 
Caminului Cultural Budila, este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu si achitarea unui 
procent de 0.05% din valoarea scrisorii de garantie de in valoare de 567.375 lei, respectiv 3404,25 
lei. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 
pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, 
judetul Brasov’’ și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr. 45 din 30.03.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

Doamna secretar general anunta membrii consiliului local ca proiectul Reabilitarea 
infrastructurii rutiere depus la FRDS in 2021 a fost declarant castigator, iar saptamana viitoare 
va fi o sedinta ordinara, care va cuprinde si proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului si 
a sustenabilitatii, conform adresei primite de la finantator. 

Dna secretar general le aduce aminte membrilor consiliului local  de obligatia de a depune 
rapoartale de activitate pentru anul 2021, conform informarii 1340 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 
 


