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        Nr.  16631 /29.12.2021 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  29.12.2021 

 

      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 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. 

     Alte persoane prezente la ședință: domnul Primar Marsavela Irimia, doamna secretar general 

Benia Alexandra Aveluta, dna inspector Munteanu Jeni, dl consilier Moise Dan de la 

Compartimentul Agricol, dl consilier juridic Nichita Razvan, dl administrator CLB Transrut SRL 

Comanar Ioan, dna Ardeleanu Iuliana, consilier Dogariu Diana. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Vlad Constantin.  

      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 

extraordinare din data de 29.10.2021. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei 

extraordinare de indata din data de 04.11.2021. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare 

din data de 26.11.2021. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei 

extraordinare de indata din data de 06.12.2021. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei 

extraordinare de indata din data de 08.12.2021. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Contractul de administrare nr. 4059/20.05.2019, incheiat cu Ocolul Silvic 
Bucegi- Piatra Craiului Ciucas RA . 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de 
referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica 
a comunei Budila, a criteriilor, volumelor  si  modului de valorificare a masei 
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lemnoase, a preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa 
valorificata prin licitație publica a nivelului maxim al tarifelor pentru 
prestațiile de exploatări forestiere. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a 
taxelor speciale, pe anul 2022. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr. 1464/01.10.2004, incheiat cu Magureanu Muresan Alexandrina. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr. 78/09.01.2017, incheiat cu Pruteanu Vasile. 

12. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 
7641/21.04.2021, incheiat cu SC Confer Group SRL. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea 
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul 
I al anului 2021. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a 
păşunilor disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul 
Brașov. 

15. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ROMACT - „School-
My future”. 

16. Proiect de hotarare privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei 
Budila, aferente anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG 1094/2021. 

 
II. Probleme diverse 
 
 

Dl consilier juridic Nichita Razvan ia cuvantul si aduce la cunostinta membrilor 
consiliului local adresa emisa de Institutia Prefectului Brasov prin care solicita revocarea 
Hotararii Consiliului Local Budila nr. 97/2021 si intentia de a o ataca in instanță, in caz contrar. 
Dl. Prefect a emis o opinie, niciunul nu este instanta de judecata. Dl consilier juridic este de 
parere ca aceasta hotarare de consiliu local este valabilă si mentioneaza ca dna secretar general 
a obtinut un raspuns de la MDLPA in care i se da dreptate. Revocarea din start insemnand ca nu 
isi asuma consiliul local ceea ce a votat. 

Dl consilier juridic precizeaza ca nici dumnealui, nici Institutia Prefectului nu sunt in 
masura sa aprecieze legalitatea unei hotarari de consiliu local. 

Dna secretar general întreabă membrii consiliului local daca sunt de acord cu revocarea 
HCL nr. 97/2021. 

Dl Primar considera ca ar trebui revocata hotărârea, motivand ca daca se va pierde 
procesul, dumnealui in calitate de ordonator de credite va raspunde, pentru ca va trebui sa 
recupereze suma. 

Dl consilier local  Dudas este de parere ca problema este clara, daca va fi emisa o hotarare 
judecatoareasca, se vor da banii inapoi de bună-voie. 

Dl Primar mentioneaza ca in cazul in care vor fi angajati care vor demisiona,  va fi mult 
mai greu de recuperat banii. 

Dl consilier local Dudas propune sa se amane acest subiect pentru sedinta urmatoare, in 
ianuarie. 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare. 
Dna secretar general mentionează faptul că se dorește suplimentarea ordinii de zi cu   

urmatoarele proiecte de hotarare: 
 - Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 
a Consiliului Local din data de 23.12.2021 
  - Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 
amenzi contraventionale ale debitorilor decedati  
  - Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii 
serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL. 
 Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 
116 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al  
sedintei extraordinare din data de 29.10.2021. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 29.10.2021 și se 
aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 117 din 
29.12.2021  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 04.11.2021.  

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 
04.11.2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr. 118 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al  
sedintei ordinare din data de 26.11.2021. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 26.11.2021 și se aprobă 
cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 119  din 29.12.2021  
a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al  
extraordinare de indata din data de 06.12.2021. 

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 
06.12.2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr. 120  din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al  
extraordinare de indata din data de 08.12.2021. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
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privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 
08.12.2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr.  121 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea încheierii unui act  
adițional la Contractul de administrare nr. 4059/20.05.2019, incheiat cu Ocolul Silvic Bucegi- 
Piatra Craiului Ciucas RA. 
 I se da cuvântul dlui Nichita care precizeaza faptul ca ocolul este structura proprie a 
comunei Budila, iar din acest ocol fac parte inca 12 comune. Ocolul fiind al comunei, s-a facut 
si aport de capital social.  

Dl consilier local Noaptes precizeaza ca are un amendament. 
Dna secretar general il intreaba daca acesta se refera la aprobarea prelungirii actului 

additional sau la preturile de referinta. 
 Dl consilier local Noaptes spune ca din cate a inteles ocolul nu mai doreste sa mai administreze  
cei 1216 de ha cu masa lemnoasa de 1000 mp pe care o dadea pana acum pentru administrare. 

Dl consilier juridical ii explica dlui consilier ca urmatorul punct se refera la pretul de 
referinta. 

Dl consilier loacl Noaptes si dl consilier local Constandin intreaba care sunt conditiile de 
prelungire a contractului de administrare cu Ocolul Silvic Bucegi.  

Dl consilier juridic Razvan îi aminteste dlui consilier Constandin  ca in manatul trecut, 
cand a fost consilier local, s-a votat  inclusiv aportul de capital social. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de administrare nr. 
4059/20.05.2019, incheiat cu Ocolul Silvic Bucegi- Piatra Craiului Ciucas RA și se aprobă 
cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (dl consilier local  Noaptes Ion) din 13 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr.  122 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2022, a  
prețului de referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a 
comunei Budila, a criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a 
preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica 
a nivelului maxim al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere. 
 Dl Primar ii solicita dlui consilier local Noaptes sa explice la acest proiect de hotarare 
care se refera la aprobarea pretului de referinta, la ce s-a referit la punctul anterior.  

Dl consilier juridic ii aminteste dlui consilier Noaptes ca face parte din consiliul de 
coordonare al ocolului. 

Dna secretar general precizeaza ca dl primar propune pentru populatie suma de 194,4 
lei/mc, adica 120 lei/mst cu mentinerea cantitatii de 4 mst pe familie. 

Dl Primar mentioneaza ca aceasta situatie privind pretul de referinta este data pe toate 
comunele asociate ocolului. Pretul minim al celorlalte comune este in jur de 220 lei/mc. Acesta 
explica faptul ca a propus acest pret deoarece populatia este saraca si a trebuit sa-l creasca la 120 
lei/mst deoarece nu mai vin oameni la licitatie sa exploateze lemnul si nu sunt acoperite 
cheltuielile. 

Dl consilier local Csiki considera ca 120 lei/mst nu este un pret mare, este un pret bun. 
Dl Primar precizeaza ca a propus cresterea pretului, fata de anul precedent. 
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 Dl consilier local Farkas explica faptul ca dl consilier Noaptes are un amendament cu 
privire la cantitatea de 1500 mc de lemn, vanduta pe picior, prin licitatie, care a crescut fata de 
anul trecut cand era 1000 mc. 

Dl consilier juridic precizeaza ca, anul trecut ,masa lemnoasa , s-a exploatat conform 
amenajamentului au fost de 5000 mc, anul acesta sunt 5500 mc si de acolo este diferenta de 500 
mc. 

Dl consilier local Dudas spune ca ocolul propune masa de recoltat de 5500 mc conforma 
amenajamentului silvic pastoral, de aici poate sa exploateze cat doreste, dar sa nu depaseasca 
5500 mc. Acesta explica faptul ca Ocolul daca ar vinde 1500 mc pe picior acei bani sunt ai 
primariei. Ocolul administreaza numai padurea si UAT Budila este obligata sa plateasca paza la 
hectar, sa plateasca marcari si sa platesc intretinerea padurilor si drumul forestier 

Dl Dudas spune ca sunt doua variante care se pot supune spere aprobare daca se doreste 
sa se vânda din principale,1500 mc lemn, primaria va primi bani sau a doua varianta in care se 
va vinde busteanul si restul  de lemn de foc sa se de-a populatiei.  

Dl consilier juridic precizeaza ca prin HCL se aproba executia bugetului Ocolului  si 
acolo se pot vedea exact profitul,  cheltuilile ce tin de administrare, paza, personal etc. 

Dl consilier local Noaptes propune ca in cazul in care se va aproba sa se vanda lemnul pe 
picior, atunci sa se delege un consilier local sa participle la licitatii. 

Dl consilier juridic precizeaza ca 4 membri ai consiliului local , inclusiv primarul si 
viceprimarul fac parte din consiliul de coordonare si au dreptul sa participe. 

Dl consilier local Noaptes spune ca este numai cu numele in consiliul de coordonare. 
Dl consilier local Dudas explica faptul ca la licitatiile de la Ocol, nu participa niciodata 

seful de ocol, participa un jurist si un inginer din birou, iar licitatia se depune pe SEAP si se 
prezinta apoi firmele obligatoriu, conform legii, ca sa depuna dosarele. 

Dl consilier local Dudas propune sa se faca prestari servicii pentru toata cantitatea de 
lemn care este pe Budila, prestari servicii, si sa se vanda busteanul, lemnul de lucru cum s-a 
vandut pana acum si lemnul de foc sa ramana la populatie. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de referință a masei lemnoase provenita 
din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a criteriilor,  volumelor  si  
modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la licitație/negociere 
pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului maxim al tarifelor 
pentru prestațiile de exploatări forestiere și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 123 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei 
Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor  
locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022. 
  Dna secretar general mentioneaza ca in proiectul de hotarare sunt trecute niste 
contraventii si se va revoca HCL din 2017 pentru ca  se vor actualiza prin aceasta hotarare.  

Dna inspector Munteanu Jeni explica faptul ca rata inflatiei este de 2,6, iar taxele si 
impozitele principale nu se vor  modifica decat cu acest indice, mai putin partea de impozit 
datorat la masinile de tonaj mai mare. Este o directivă europeana si in functie de aceasta se 
calculeaza  tariful pe an. La cladiri, terenuri se aplica indicele 2,6%,  singura diferenta, se mareste 
putin impozitul/taxa pe cladiri nerezidentiale de la 0,268 la 0,350% asupra valorii impozabile. 
Se poate merge pana la indicele maxim de 2,3. Se calculeaza in functie de metri patrati, de zona, 
etc. Reducere la impozite 5% la persoane juridice si 10% la persoane fizice daca platesc pana la 
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data de 31.03.2022.  Nu beneficiaza de reducere la taxa de apa si salubritate, doar la impozitele 
principale. Se modifica taxa pentru inregistrare locala a autovehiculelor de la 40 lei la 50 lei 
pentru vehicule cu tractiune animal si a remorcilor pana in 750 kg, aceasta taxa cuprinde si 
placutele, in cazul eliberarii unor noi placate costa bani, daca  se pierde certificatul de 
inmaticulare se plateste alta taxa. 
Taxa  de inregistrare la remorci peste 750  kg  si tractoare agricole de la 150  lei la 200 lei. 
Se mareste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate de la 31 lei/mp la 45/mp. 
Taxa de apa  pentru persoane fizice se mareste de la 20 lei la 30 lei/an de persoana. 

Dl consilier local Constandin este de parere ca este prea mare taxa la apa. 
Dl Primar spune ca nu e mult deoarece sunt cheltuiei mari si pentru apa pentru reparatii 

si extindere retea. 
Dna inspector Munteanu precizeaza ca la persoane juridice se mareste in functie de 

obiectul de activitate: PFA, II:  de la 110 lei/an  la 200 lei/an , la SRL de la 240lei/an la 300 
lei/an, Cabinete Medicale de la 120 lei/an la 300 lei/an, Composesorat de la 240 lei/an la 1000 
lei/an, Organizatii, asociatii sportive -500 lei/an. 

Pentru salubritate se propune stabilirea taxei de la 5 lei la 8 lei/persoana /luna, adica 96 
lei/an, iar pentru persoane juridice dl administrator si-a luat angajamentul ca va  incheia contracte 
cu fiecare persoana juridica de pe raza  UAT-ului, in cazul in care persoana juridica care are 
sediu social sau punct de lucru  refuza semnarea contractuluiiI se va tarifa dublu fata de tariful 
anului precedent, in functie de obiectul de activitate. 

Dl consilier local Dudas spune sa i se dea administratorului lista de firme. 
Dna secretar general precizeaza ca va cere la 1 ianuarie o lista actualizata de la ONRC cu 

persoanele juridice care au sediu social sau punct de lucru pe raza comunei Budila . 
Dna inspector Munteanu Jeni precizeaza ca în contract se va stipula un tarif in functie de 

cat se colecteaza. 
Dl consilier local Vlad C-tin spune ca ii este neclara o hotarare adoptata in mandatul 

trecut, la firmele care nu au activitate  si carora li se impune sa plateasca aceste taxe, nu i se pare 
normal sa i se ceara sa plateasca taxele  daca nu beneficieza de niciun serviciu, nu produce gunoi. 

Dl consilier juridic intreaba daca a radiat firma de la registrul comertului.  
Dl consilier local Vlad ii raspunde ca firma este fara activitate si atat timp cat firma are 

0 venituri la ANAF reiese clar ca firma nu a avut activitate. 
Dl consilier local Constandin este de parere ca ar trebui sa se tina cont de faptul ca 

anumite firme nu produc gunoi. 
Dna inspector Munteanu Jeni spune ca taxa de salubritate va fi platita conform  

contractului incheiat cu firma de salubritate. 
Dl consilier local Dudas precizeaza ca a discutat cu avocatul dumnealui, iar acesta i-a 

spus ca trebuie sa plateasca taxele pentru fiecare firma in parte, chiar daca o persoana detine mai 
multe firme. 

Dl presedinte de sedinta Vlad Constantin intreaba cine este pentru. 
Dl Constandin intreaba pentru ce anume. 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 și 
se aprobă cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (dl Farkas Gabriel) din 13 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr. 124  din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 

Dl consilier local Farkas motiveaza votul precizand faptul ca nu este de acord cu taxele 
pentru firme. 
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Dl Primar precizeaza ca in jud. Brasov nu iti poti face firma pana nu faci contract pentru 
salubritate, apa, energie electrica. 

Dl consilier local Farkas spune ca i se pare corect si logic sa plateasca cei care au punct 
de lucru in comuna si sediu social si au activitate si produc gunoi. Nu mi se pare corect sa 
plateasca firmele care nu fac gunoi. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului  
de concesiune nr. 1464/01.10.2004 , incheiat cu Magureanu Muresan Alexandrina. 
 Dna secretar general precizeaza ca dna doctor a depus o cerere prin care solicita 
prelungirea contractului  pe un an. Ea are inchiriat 46,41 mp, valoarea pe mp s-a luat din raportul 
de evaluare, s-a impartit suma  aferenta cladirii la cati mp are intreaga cladire si a rezultat suma 
de 479,11 euro/mp, inmultit cu cat impozit are si apoi s-a inmultit la 49 ani cat ar fi concesiunea. 
Suma finala fiind de 453,78 euro/an. 

Dna inspector Munteanu mentioneaza ca pentru concesiune se ia in functie de raportul 
de reevaluare al evaluatorului autorizat. 

Dl consilier local Constandin este de parere ca taxa chiriei e prea mica. 
Dl consilier local Vlad considera ca trebuia  taxa chiriei mai mica, avand in vedere spatiul 

in care îsi desfasoara activitatea. 
Dl consilier local Constandin spune ca li s-a dat spatiul in conditii foarte bune, iar ei nu 

l-au intretinut. 
Dl Primar precizeaza ca ultima reparatie a fost in  anul 2012. Si precizeaza ca anul trecut 

le-a pus centrala si nu o foloseste. 
Dna secretar general mentioneazaca in aceasta hotarare se va preciza ca locatarul va 

intretine spatiul/ va suporta toate cheltuielile cu privire la verificarea, intretinerea, reparatia 
centralei si a tuturor bunurilor primate de la locator.  

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1464/01.10.2004 , incheiat cu 
Magureanu Muresan Alexandrina și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr. 125  din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului  
de concesiune nr. 78/09.01.2017, incheiat cu Pruteanu Vasile. 
 Dna secretar general precizeaza ca propunerea este pentru 2 an si mentioneaza ca 
suprafata concesionata este de 21 mp si s-a calculat la fel ca la dna doctor Magureanu si are de 
platit 205,33 euro pe an.  

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 78/09.01.2017, incheiat cu 
Pruteanu Vasile și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr. 126  din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere  
nr. 7641/21.04.2021, incheiat cu SC Confer Group SRL. 
 Dna secretar general precizeaza ca este vorba de firma care lucreaza la podul de cale 
ferata. Acestia au zis ca dintr-o eroare au omis sa transmita catre Primaria Budia notificarea de 
reziliere a contractului, deoarece ei  sustin ca nu mai stau din 01.07.2021 in spatiul inchiriat si 
solicita ca facturile de apa si energie electrica  sa se compenseze cu  plata chiriei. Dna secretar 
general mentioneaza ca daca au notificat tarziu nu se poate compensa. 
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Dl consilier local Farkas este de parere ca acestia ar trebui sa plateasca. 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 7641/21.04.2021, incheiat cu SC Confer 
Group SRL și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea 
nr. 127  din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
Dl consilier juridic Nichita Razvan părăsește sala de sedință. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului privind  
activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al 
anului 2021. 
 Dna secretar general ii intreaba pe domnii consilieri daca au intrebari cu privire la raportul 
prezentat. 

Dl consilier local Farkas Gabriel intreaba daca asisitentilor personali li se face si medicina 
muncii, iar dna secretar general ii raspunde ca da si mentioneaza ca recent au fost evaluati 
psihologic. 

Dl consilier local Farkas intreaba daca au venit voucherele de vacanta pentru asistentii 
personali, iar dna secreatr general ii raspunde ca urmeaza sa primeasca cardurile. 

Dl consilier local Farkas precizeaza ca a mai discutat cu anumite persoane care sunt 
asistenti personali si s-au plans ca sunt bani pe care nu si i-au incasat si le-a spus ca ar fi bine sa 
vina dumnealui impreuna cu asistentii personali sa discute cu dna inspector de la Resurse Umane 
despre aceasta problema. 

Dna secretar general este de parere ca asistentii personali ar putea veni si intr-o sedinta 
de consiliu si sa  discute despre astfel de probleme. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru 
din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  128 din 29.12.2021  a Consiliului Local 
al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind  aprobarea închirierii, prin atribuire  
directă, a păşunilor disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov 
 Dna secretar general precizeaza ca se se poate inchiria, conform legii, intre 7 si 10 ani si 
se propune pentru 7 ani la pretul de 350 lei/ha/an plus taxele si impozitele platite. În documentatia 
transmisa domnilor consilieri s-a trecut suprafata de 244,87 ha, dar s-a omis sa se scada cele 6 
ha pentru piata. Suprafata fiind de 238,87 ha. 

Dl  consilier Dudas precizeaza ca sunt niste pasuni in aceasta suprafata de teren ce nu 
sunt eligibile. 

Dl Moise Dan, consilier la Compartimentul Agricol, precizeaza ca s-au facut demersurile 
la APIA pentru a crea noi blocuri fizice. 

Dl Dudas spune ca se refera la  pasunea de pe Valea Morii care chiar daca i se face bloc 
fizic nu este eligibila.  

Dl Primar precizeaza ca nu se poate inchiria daca nu este facut bloc fizic. 
Dna secretar general explica faptul ca in documentatia transmisa domnilor consilieri sunt 

metionate documentele ce trebuie sa le aiba cetatenii pentru cerere. 
Dl Primar mentioneaza ca pana acum pretul de inchiriere pasune a fost de 290 lei/ha/an. 
Se precizeaza ca trebuie constituita comisie ce va analiza cererile, dupa ce se va adopta 

aceasta hotarare de consiliu se va face un anunt iar in timp de 10 zile cetatenii interesati vor 
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depune la sediul primariei actele cu privire la efectivul de animale, conditia este sa aiba 
incarcatura de 1 um pe ha si aceasta comisie stabilita de catre consiliul local va analiza cererile 
si mai apoi se va intocmi contractele. Se propune comisia astfel: presedinte-dl viceprimar; 
memmbrii: dl Moise Dan, dna Munteanu Jeni,  din partea cetatenilor- dl Godri Iosif si din partea 
consiliului local – dl Csiki Kalman. La comisia de contestatii: presedinte: dna secretar general 
Benia Alexandra, membrii: dna Lenart-Virgaci  Ana Maria, dna Bocarnea Maricica si domnul 
consilier local Noaptes Ion si dl consilier local Constandin Ioan, supleanti dl Farkas Gabriel si 
dna Dudas Gyongyi si secretar de comisii dna Mucilenita Lidia. Dna secretar general intreaba 
daca sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor disponibile, aflate în 
proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov și se aprobă cu 13 voturi pentru din 
13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.129  din 29.12.2021  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind implementarea proiectului  
ROMACT - „School-My future”.. 
 Dna secretar general explica faptul ca este vorba de proiectul cu achizitionarea unui 
spatiu de joaca pentru copii si tabla interactivă ce s-a predat la scoala, proiect despre care s-a mai 
discutat in sedintele trecute. In acest proiect de hotarare este vorba de acoperirea cheltuielilor 
neeligibile unde primaria va trebui sa suporte o parte din cheltuieli care nu vor fi mari, fiind 
vorba de asigurarea unei mese calde pentru copii care vor participa in cadrul proiectului cu 
plantarea de flori in primavara anului viitor. Aceste cheltuieli au fost o conditie a proiectului. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind implementarea proiectului ROMACT - „School-My future” și se aprobă cu 13 voturi 
pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 130 din 29.12.2021  a Consiliului 
Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind alinierea burselor finanțate din  
bugetul comunei Budila, aferente anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG 1094/2021. 
 Dna secretar general mentioneaza ca s-a primit de la scoala o situatie cu numarul de copii 
care se incadreaza la burse si enumera urmatoarele: pentru burse de ajutor social- 34  de elevi, 
burse de studiu-15 elevi si burse de merit -18 elevi. Aceasta precizeaza ca dl Primar a propus ca 
si in anul scolar precedent o valoare putin mai mare fata de cea din Hotararea de Guvern  pentru 
a sustine educatia, mai exact: 
 - burse de merit (media 10)- 260 lei/luna; 
 - burse de merit (media 9,51- 9,99) -240 lei/luna. 
 - burse de merit (media 9,01- 9,50) -220 lei/luna 
 - burse de merit (media 8,50- 9,00) -200 lei/luna. 
 - burse de studiu -170 lei/luna. 
 - burse de ajutor social -230 lei/luna. 
Dna secretar general intreaba daca sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente anului școlar 
2021-2022, la nivelul stabilit prin HG 1094/2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 
consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 131 din 29.12.2021  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
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Probleme diverse 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al  
sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 23.12.2021 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local 
din data de 23.12.2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr. 132 din 29.12.2021  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a  
unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati. 

I se da cuvantul doamnei inspector de la Biroul Financiar Contabil care precizeaza ca sunt 3  
debitori decedati: Brumar Marius care a murit in strainatate, Glajar Ioan si Tareanu Ioan. Pentru 
acesti debitori sunt inregistrate amenzi contraventionale. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea  privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand 
amenzi contraventionale ale debitorilor decedati și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 
consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  133 din 29.12.2021  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 

Dna secretar general aduce la cunostinta Consiliului Local problema postei pentru care 
s-au adoptat pana in prezent 3 hotarari de consiliu local prin care s-a modificat suprafata spatiului 
inchiriat numai pentru a se ajunge la o intelegere cu acestia, mentionand ca doi reprezentanti ai 
postei au fost prezenti intr-o sedinta de consiliu anterioara. Aceasta adauga ca a participat 
impreuna cu dl primar, dl director al postei si alti reprezentanti ai acesteia,la o discutie la sediul 
primariei, pentru a ajunge la o intelegere, iar acestia au promis ca vor veni cu o comisie pentru a 
renegocia pretul chiriei, dar nu au mai venit, iar pana in prezent au ocupat spatiul fara sa accepte 
nicio clauza impusa de Consiliul Local si Primaria Budila. Dna secretar precizeaza ca domnul 
viceprimar i-a sunat de nenumarate ori, iar acestia au refuzat sa vina sa semneze actele aditionale 
si insista ca vor sa plateasca valoarea chiriei conform ultimului act aditional de anul trecut si sub 
nicio forma nu vor plati cat s-a stabilit prin hotarari anul acesta. Aceasta solicita propuneri din 
partea consiliului local. 

Dl consilier Constandin propune sa fie dati afara din acel spatiu. 
Dna secretar general mentioneaza ca cei de la posta au spus ca in comuna Apata platesc 

chiria la valoarea de 50 lei/luna si adauga ca posta este o societate cu profit, nu un ONG. 
Dl viceprimar precizeaza ca a vorbit cu reprezentantii postei si au spus ca ar fi de acord 

sa foloseasca doar o parte din spatiul inchiriat. 
Dna  secretar general intreaba ce se va intampla cu diferenta ramasa, pentru ca nu se va 

mai putea inchiria altcuiva. 
Dl Primar este de parere ca la intocmirea bugetului ar trebui sa se aloce niste bani pentru 

repararea acelei cladiri. 
Dl presedinte de sedinta considera ca nu ar trebui sa se renunte la posta pentru ca este in 

beneficiul cetatenilor comunei Budila. 
Dl Primar precizeaza ca nu vor nicicum sa fie de acord si adauga ca ar fi variante ca 

beneficiile sociale sa fie transferate pe card si sa se monteze un bancomat pe raza comunei Budila 
si atunci nu va mai fi nevoie de posta. 

Dna secretar general precizeaza ca li s-au facut si somatie. 
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Dl consilier local Farkas propune sa fie evacuati si poate ca asfel se vor razgandi. 
Dl presedinte de sedinta propune sa fie notificati sa evacueze spatiul. 

    Membri consiliului local sunt de acord cu propunerea de evacuare a Postei Romane SA 
din spatiul pe care il inchiriaza. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind modificarea tarifilui pentru  
activitatile specifice prestarii serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT 
SRL. 

I se da cuvantul dlui administrator Comanar care  precizeaza faptul ca a primit instiintare 
de la depozitul ecologic Fin-eco, iar taxa la groapa de gunoi se mareste la 140 lei/tona de gunoi 
fara TVA. Taxa circulara ramane aceeasi. Incepand cu 1.01.2022 se majoreaza tariful de 
eliminare finala prin depozitare  de la 83 lei/tona  cum a fosta pana in prezent la 140 lei/tona, 
urmand ca taxa circulara sa ramana pentru moment aceeasi, fiind modificata daca este cazul de 
Guvern. Fata de anul 2020, cand tariful era 83 lei/tona de gunoi, in ianuarie 2022, o sa fie 141 
lei/tona, cresterea fiind de 114 %, taxa circulara ramane aceeasi, motorina are o crestere de 16 
%, salariul minim pe economie cu care sunt incadrati muncitorii va creste de la 01 ianuarie la 
2550 lei, crestere de 22,5 %. Acesta precizeaza ca au fost si sunt probleme cu masina de 
salubritate, pe care a incercat sa le rezolve si intentioneaza sa achizitioneze inca o masina 
aprobata de consiliul local. Dl Comanar mentioneaza ca a discutat cu dl primar si dl viceprimar 
cu privire la concedierea unor angajati ai societatii, din cei care nu isi fac treaba si precizeaza ca 
daca a revenit si i s-a oferit incredere, acesta doreste sa isi faca treaba.  

Dl Comanar precizeaza ca va pune accent pe partea de  reciclabile si  cosurile de gunoi 
de pe domeniul public. Avand in vedere situatia prezentata, solicita majorarea tarifului  pentru 1 
mc de deseu  colectat , de la 140 lei la 215 lei/ mc. Acest calcul include toate majorarile estimate 
pentru a putea acoperi cheltuielile. 

Dl presedinte de sedinta Vlad Constantin intreaba daca are cineva intrebari. 
Dl consilier local Dudas Jakab este de parere ca, daca situatia economica prezentata este 

conforma cu realitatea, atunci acesta este de acord cu ceea ce a expus dl administrator.  
Dl consilier local Constandin Ioan intreaba cat plateste, in prezent, populatia si i se 

raspunde ca 140 lei/mc si va trebui sa creasca tariful la cel putin 215 lei/mc, dar va ramane 
problema masinii ce va trebui achizitionata o masina pentru ca au fost necesari foarte multi bani 
pentru reparatii. 

Dl Primar mentioneaza ca a cautat de mai multe ori pentru a achizitiona o masina de 
salubritate si nu a gasit o ofertă acceptabilă. 

Dl Dudas considera ca trebuie sa se caute cu rabdare si se va gasi o oferta buna si 
precizeaza ca Fin-eco tarifeaza 123 lei/mc. 

Dl consilier local Costandin intreaba ce suma se va plati pe o persoana fizica, iar dna 
secretar general ii raspunde ca acest lucru ca se va discuta la Proiectul de hotarare privind 
stabillirea taxelor si impozitelor si mentioneaza ca trebuie sa se tina cont si de faptul ca se  
colecteaza si domeniul public. 

Dl consilier local Farkas Gabriel intreaba daca pentru colectarea selectiva  se dau banii 
inapoi de la statia de sortare, iar dl Comanar ii raspunde ca nu. 

Dl presedinte de sedinta Vlad Constantin ii solicita domnului consilier juridic sa-si 
exprime punctul de vedere cu privire la acest subiect, iar dl consilier juridic ii raspunde ca 
cetatenii care fac parte din categoria care achita foarte rar sau deloc, nu pot fi obligati sa 
plateasca, fiind vorba de cei care beneficaza de ajutor social si alocatie de stat.  
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Dl Viceprimar considera ca  varianta cea mai buna, la ora actuala, ar fi achizitionarea 
unei alte masini de salubritate. 

Dl Dudas este de parere ca daca nu o sa vor fi doua masini nu se va reusi sa se colecteze 
tot si vor aparea discutii de la cetatenii comunei.  

Dl Primar aduce la cunostinta membrilor consiliului local ca firmele de pe raza comunei 
Budila, de la 1.01.2022 vor trebui sa faca contract cu firma de salubritate. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind modificarea tarifilui pentru activitatile specifice prestarii serviciului public de 
salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRLși se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 
consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 134 din 29.12.2021  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor  
de transport a personaluilui didactic care isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant 
de pe raza Comunei Budila 

Dna secretar general precizeaza ca sunt solicitari depuse din partea profesorilor care vin 
din alte localitati sa predea in comuna Budila si  intreaba daca membrii consiliul local sunt de 
acord sa aloce bani din buget pentru decontarea transportului, conform legii. Dna secretar 
mentioneaza ca in ceea ce priveste programul curselor, asociatia inca nu a dat un raspuns si au 
trecut multe luni. In ultima sedinta AGA, domnul viceprimar a intrebat de ce nu s-a transmis inca 
raspuns si i s-a raspuns ca trebuie sa analizeze situatia. 

Dl viceprimar precizeaza ca in sedinta AGA s-a ridicat problema cu privire la faptul ca 
cetatenii comunei nu isi cumpara si composteaza biletele. 

Dl Primar este de parere ca nu este treaba primariei. 
Dl presedinte de sedinta considera ca ar trebui ca acsetia sa puna oameni care sa 

controleze. 
Dl consilier local Csiki este de parere ca in banii ce sunt achitati de catre primarie ar 

trebui sa fie asigurat si controlul. 
Dna secretar general precizeaza ca la sedinta, Asociatia a propus ca primaria trebuie sa 

delege oameni care sa controleze. 
Dl consilier local Csiki spune ca se urcă multi calatori din loc. Tarlungeni care coboara 

in Tarlungeni si acestia fac scandal. 
Dl presedinte de sedinta este de parere ca nu ar trebui sa mai ia din Tarlungeni. 
Dl viceprimar mentioneaza ca s-a sabilit in sedintele anterioare de consiliu local, ca 

membrii consiliul local sa mearga pe rand pe teren sa monitorizeze situatia. 
Dl consilier local Csiki mentioneaza ca in timpul anului scolar autobuzele pleaca 

dimineata pline cu elevi. 
Dl Primar precizeaza ca sunt anumite ore in care autobuzele circula fara pasageri. 
Dl presedinte de sedinta propune sa fie monitorizate cursele si cele care circula fara  

pasageri sa fie scoase. 
Dl Primar precizeaza ca s-a transmis adresa ccatre asociatie si inca nu s-a primit niciun 

raspuns. 
Dl consilier Constandin considera ca ar trebui achizitionate de primarie doua autobuze 

cu care sa se efectueze transportul in comun, iar domnul Primar ii raspunde ca este infiintata 
firma de consiliul local dar nu se poate acorda licenta de transport fiindca este operatorul RAT 
care presteaza aceste servicii pe raza comunei Budila. 
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Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personaluilui didactic care isi 
desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei Budila și se aprobă 
cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 135 din 29.12.2021  
a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta  
doamnei Ardeleanu Iuliana  

Dna secretar general da citire cererii dnei Ardeleanu Iuliana prin care precizeaza ca are 3  
copii minori acasa si solicita un ajutor material: soba, lemne, usa si geamuri si ca a depus mai 
multe cereri prin care solicita aceleasi lucruri. 

Dl Primar considera ca problema cu copii aflati in situatie de risc este destul de grava 
deoarece daca se intampla ceva cu asfel de familii care se afla in situatii de risc, la fel si cu 
persoanele in varsta, Consiliul Local si Primaria vor suporta consecintele. Acesta mentioneaza 
ca pentru o astfel de situatie cu copii aflati in situatie de risc, recent, o angajata a primariei a 
primit amenda de 5.000 lei de la AJPIS pentru ca nu a facut demersurile necesare. 

Dl consilier Constandin Ioan este de parere ca ar trebui ca angajatele de la 
Compartimentul de Asistenta Sociala sa mearga pe teren si sa monitorizeze situatia familiilor 
aflate in situatii de risc. 

Dna Ardeleanu Iuliana este invitata in sala de sedinta a Consiliului Local pentru a spune 
care este situatia acesteia si de ce are nevoie exact. 

Dl consilier local Noaptes Ion intreaba unde a locuit pana in prezent si cum a stat fara usa 
si geamuri. 

Dna Ardeleanu Iuliana relateaza ca tot in aceeasi locuinta a stat ca si pana in prezent, 
doar ca a fost vara si nu a avut nevoie de geamuri. Aceasta mentioneaza ca in aceasta casa sta in 
chirie. 
 Dl consilier local Constandin spune ca acea casa a avut usi de termopan. 
 Dna Ardeleanu spune ca usile si geamurile au fost sparte inainte ca aceasta sa se mute 
acolo si mentioneaza ca atunci cand s-a mutat in aceasta casa a mai reparat din ce a fost stricat, 
dar acestea nu au rezistat, iar acum in loc de usa are pusa o plapuma. 

Dl consilier Farkas intreaba daca este fond de rezerva in buget si dl primar ii raspunde ca 
nu sunt bani. 

Dna Ardeleanu este de parere ca este singura din aceasta comuna fara casa. 
 Dl consilier local Dudas considera ca aceasta situatie va crea un precedent pentru ca sunt 

si alti cetateni in aceasta comuna care au situatii dificile. 
Ar trebui ca sotul acesteia, care este apt de munca, sa-si caute un loc de munca sau daca nu se 
descurca singur, sa vina la Primarie iar ii va gasi de lucru sotului acesteia. 

Dna Ardeelanu precizeaza ca nu se intelege cu sotul ei si acesta nu vrea sa munceasca. 
Dl consilier local Noaptes se ofera sa ii dea gratuit o soba. 
Dna Ardeleanu le multumeste domnilor consilieri si paraseste sala de sedinte. 
Dl consilier local propune sa i se faca ancheta sociala si daca este cazul sa fie ajutata. 
Dl Primar precizeaza ca atunci cand a inchiriat casa arata foarte bine. 
Dl Primar propune suma de 3000 lei si sa se efectueze ancheta sociala pentru a se stabili 

ce are nevoie, iar de aceasta suma de bani sa i se cumpere materialele necesare. 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea  acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana și se 
aprobă cu 11 voturi pentru si 2 voturi impotriva ( dl consilier local Dudas si dl consilier local 
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Noaptes) din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 136 din 29.12.2021  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 
 

Dna secretar general aduce la cunostinta membrilor consiliului local o informare cu 
primire la incompatibilitati si conflicte de interese si da citire articolului nr. 228 din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ si mentioneaza ca aceste prevederi au fost comunicate 
Consiliului Local si la inceputul mandatului. 
 
        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 
 


