
 1

      Nr.  1062 /27.01.2022 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

 Proces-Verbal   

al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  27.01.2022 

 

      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 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: doamna secretar general Benia Alexandra Aveluta, dl 

administrator CLB TRANSRUT SRL Comanar Ioan, dl manager de transport Ambrus 

Alexandru, consilier Dogariu Diana. 

      Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local  Constantin Vlad.  

      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 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 4 la  

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 
1/2018 

3. Proiect de hotarare 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 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare  a scutirilor de  
majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante datorate bugetului 
local de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului 
local al Comunei Budila 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea dezlipirii imobilului situat în  
extravilanul localității Budila, identificat prin nr. cad. 101977 din C.F. 101977 Budila 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în  
comuna Budila în anul școlar 2022-2023   

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a  
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire 
depozit. Infiintare si dotare gradinita”- faza SF  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai  
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indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii  “Educatia, prioritatea 
comunitatii din Budila” 

9. Proiect de hotarare privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia,  
prioritatea comunitatii din Budila” 

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

11. Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru  
gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea acestuia, a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini 
privind delegarea de gestiune a serviciului, precum și a contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de  
personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind colectarea  
deșeurilor menajere și reciclabile de la persoane juridice de către operatorul S.C. CLB 
TRANSRUT SRL si a contractelor-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare 
pentru persoane juridice 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de personal si  
statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 
 

II. Probleme diverse 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare. 
Dna secretar general mentionează faptul că se doreste suplimentarea ordinii de zi cu   

doua proiecte de hotarare. 
 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. 
5 din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind pentru aprobarea  
Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public 
Local de Călatori Nr. 1/2018 
 Dna secretar general precizeaza ca este vorba de niste modificari la compensatii. 

Dl Dudas intreaba care este situatia cu transportul in comun si a cheltuielilor lunare, iar 
dl viceprimar ii raspunde ca situatia nu este foarte buna pentru ca cetatenii nu isi fac abonamente, 
nu isi composteaza biletele. Daca autobuzul circula fara calatori se plateste 53.000 lei. Acesta 
precizeaza ca a facut niste calcule din care a constatat ca daca circula 200 de oameni pe luna ar 
trebui sa acopere mai mult de  10.000 lei si propune ca sa fie platita o persoana sau sa fie 
desemnata o persoana care sa monitorizeze situatia. Dl viceprimar mentioneaza ca a monitorizat 
personal transportul in comun cateva dimineti si a constatat ca de la firma Comprest erau cel 
putin 100 de persoane la un autobuz. 

Dna secretar general precizeaza ca trebuie sa se tina cont si de persoanele care au 
abonamente. 

Dl Farkas propune sa fie angajata o persoana care sa se ocupe de aceasta situatie. 
Dl Constandin este de parere ca nu ar trebui angajat pe nimeni deoarece exista politia 

locala. 



 3

Dl Csiki considera ca ar trebui facuta o solicitare la Brasov si acestia sa se ocupe de 
monitorizare si eventual si un politest local care sa-i insoteasca . 

Dl Vice spune ca a solicitat acest lucru si au zis ca vor face monitorizarea. 
Dl Dudas propune sa se ia legatura cu conducerea RAT Bv si sa se faca niste controale 

inopinante de la Izvor in Brasov cand autobuzul este plin. 
Dl Csiki  spune ca acest lucru trebuie sa-l faca cei de la control RAT si cu ajutorul politiei 

locale. 
Dl Constandin intreaba de ce nu se infiinteaza o firma de transport la nivelul comunei si 

i se raspunde ca nu s-a putut obtine autorizatia, firma fiind autorizată. 
Dl Csiki precizeaza ca seara la 3-4 este plin autobuzul, dar nu se cumpara si composteaza 

bilete si abonamente. 
Dna secretar general precizeaza ca cei de la RAT au trimis o adresa prin care relateaza 

faptul ca la efectuarea controlului  titlurilor de calatorie de catre angajati RAT, multi pasageri se 
opun actului de control  ameninta  si aduc injurii acestora, astfel ca este afectata si colectarea 
veniturilor  la calatori, situatia avand impact direct asupra compensatiei lunare care cade in 
sarcina UAT si solicita intreprinderea masurilor pentru combaterea comportamentului 
contraventional.  

 Dl Csiki Kalman considera ca politistul local desemnat ar trebui sa-l insoteasca pe 
controlor. 

Dl Dudas este de parere ca nu este normal sa se plateasca in avans cheltuielile de 
transport, iar cei de la Asociatia de transport si RATBV sa nu isi ia niciun angajament  cu privire 
la incasarea de la clienti a abonamentelor si titlurilor de calatorie. 

Dl Viceprimar precizeaza ca primaria plateste contributie si la RAT Bv si la asociatia 
metropolitana de transport.  

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind pentru aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018 și se aprobă cu 12 voturi pentru 
si 1 vot impotriva (consilier local Dudas Jakab) din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr.  6 din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind 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, asa cum au solicitat consilierii de mai multe ori, s-au 
adaugat si profesorii pe lista persoanelor care beneficiaza de facilitate pe mijloacele de transport 
public de persoane pe ruta Budila-Brasov si retur. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
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 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 
7  din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind aprobarea  

Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale 
restante datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al Comunei Budila 
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 Dna secretar general precizeaza ca in anul 2021 s-au mai acordat astfele de scutiri 
aprobate prin hotarari de consiliu local, iar in acest an se va prelungi perioada de scutire pentru 
persoanele fizice si juridice care aveau restante de plată. 
 Dl Dudas este de parere ca aceasta procedura de scutire a majorarilor de intarziere ajuta 
foarte mult cetatenii comunei si ii indeamna sa-si plateasca datoriile. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Procedurii de acordare  a scutirilor de majorări de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice si 
juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Budila și se aprobă 
cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  8 din 27.01.2022  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind pentru aprobarea dezlipirii  

imobilului situat în extravilanul localității Budila, identificat prin nr. cad. 101977 din C.F. 
101977 Budila. 
 Dna secretar general explica faptul ca este vorba de terenul dat in concesiune afinariei. 
Aceasta firma a efectuat dezmembrarea terenului, iar in urma aprobarii acestei hotarari de 
consiliu, firma va putea sa inscrie in cartea funciara acest contract de concesiune. 
 Dl consilier local Constandin Ioan intreaba daca firma isi va inscrie acest teren pe nume, 
iar dna secretar ii explica faptul ca este vorba de inscrierea contractului de concesiune. 

Dl consilier local Constandin Ioan intreaba pe cati ani este concesionat terenul si i se 
raspunde ca pe 49 de ani. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
pentru aprobarea dezlipirii imobilului situat în extravilanul localității Budila, identificat 
prin nr. cad. 101977 din C.F. 101977 Budila și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 9  din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind aprobarea rețelei 

școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2022-2023   
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2022-
2023  și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  
10 din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei  

tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare 
imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare gradinita”- faza SF  
 Dna secretar general precizeaza ca inainte ca proiectul sa fie declarat castigator, 
finantatorii, FRDS au cerut ca Studiul de Fezabilitate, ce a fost intocmit in 2017, sa fie actualizat. 
Acest studiu a fost actualizat si trebuie aprobat prin hotarare de consiliu local. 

- Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare 
gradinita”- faza SF și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr. 11  din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind aprobarea  
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documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii  
“Educatia, prioritatea comunitatii din Budila” 
 Dna secretar general precizeaza ca este vorba de un alt proiect ce a fost depus. Prin acest 
proiect se va monta lambriul in unitatile de invatamant din comuna Budila, ca urmare a unei 
masuri lasate de ISU, iar aceasta documentatie a fost intomita si trebuie aprobata pentru depunere 
la finantator. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investii  “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila” și se aprobă cu 13 
voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.  12 din 27.01.2022  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind asigurarea  

sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila” 
 Dna secretar general explica faptul ca in urma trecerii la urmatoarea etapa de verificare a 
proiectului, finantatorii solicita ca in cazul in care acest proiect este castigat, Comuna Budila 
trebuie sa-si asume sustenabilitatea proiectului. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din 
Budila” și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 
13  din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului privind  

activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al 
anului 2021 

Dna secretar general mentioneaza ca in fiecare semestru se aproba activitatea asistentilor 
personali. 

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 II al anului 2021 și se aprobă cu 13 voturi pentru 
din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 14 din 27.01.2022  a Consiliului Local 
al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind privind aprobarea înfiinţării  

Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, a Studiului de oportunitate şi a 
Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului, precum și a contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului. 

Dna secretar general explica faptul ca din 2001 este o Ordonanta prin care se precizeaza 
ca in subordinea consiliului local  trebuie sa existe un adapost pentru caini fara stapan, dar din 
cauza ca nu sunt fonduri suficiente, se propune delegarea acestui serviciu. Aceasta delegare se 
va face prin licitatie, va fi postat un anunt pe SEAP. 

Dl consilier local Farkas intreaba daca firma care va prelua acest serviciu se va ocupa si 
de transportul si adapostirea animalelor si i se raspunde  ca acestea au fost prevazute in 
regulament. 

Dl consilier local Farkas intreaba daca din valoarea facturilor firma va da 1% redeventa 
si i se confirma acest lucru. 
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Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, 
a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a 
serviciului, precum și a contractului de delegare prin concesiune a serviciului și se aprobă 
cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 15  din 27.01.2022  
a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
Dl presedinte de sedinta da cuvantul dlui administrator Comanar si managerului de 

transport al firmei CLB TRANSRUT SRL, dl Ambrus Alexandru, pentru a prezenta situatia 
firmei de salubritate. 

Domnul adminsitrator Comanar il prezinta pe dl Ambrus si precizeaza ca acesta are 
experienta in domeniu sprijina foarte mult firma intocmind si pregatind documentele necesare 
functionarii acesteia. 

Dl Ambrus mentioneaza ca a ocupat timp de 2 ani si jumatate functia de director adjunct la 
o firmă de salubritate si săa ocupat atat de  partea administtrativa, cat si de problemele  de 
colectare din teren. 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului  
de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022 

Dl Comanar explica faptul ca in ceea ce priveste organigrama, situatia este destul de 
simpla, administratorul este subordonatul AGA ( Adunarea Generala a Asociatiilor), mai exact 
cei 13 membri ai Consiliului Local Budila, administratorul are mai departe in subordine 
Departamentul Operational: manager transport, conducator auto si 4 lucratori in salubritate. In 
statul de functii figureaza urmatoarele posturi:un administrator, un manger transport, un 
conducator auto transport rutier de marfuri si 4 lucratori in salubrizare din care 3 posturi sunt 
ocupate. Acesta precizeaza ca mai este nevoie de un lucrator pentru ca firma este obligată sa 
colecteze selectiv. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB 
TRANSRUT SRL, pentru anul 2022 și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr. 16 din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului  
privind colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de la persoane juridice de către operatorul 
S.C. CLB TRANSRUT SRL si a contractelor-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare 
pentru persoane juridice 

Dl administrator Comanar Ioan explica faptul ca incepand cu anul 2022 se vor incheia 
contracte pentru serviciile de salubritate cu persoanele juridice de pe raza comunei Budila. 

Dl Ambrus Alexandru cere sprijinul membrilor consiliului local pentru determinarea 
tarifului minim pe care ar trebui aplicat si contractat la anumite persoane juridice care nu au 
activitate pe firma pe care o detin. Dl Ambrus propune si solicita sprijinul membrilor consiliului 
in vederea stabilirii unui tarif pentru persoanele juridice care ar avea nevoie de un tratament 
special, fie vorba de domeniul de activitate sau alte criterii. 
 Dl consilier local Dudas precizeaza ca aceasta problema nu se poate rezolva in aceasta 
sedinta deoarece este nevoie de la Biroul Financiar Contabil sau de la Registrul Comertului 
pentru a sti despre ce firme este vorba si mentioneaza ca nu stie cum ar trebui clasificate. 
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Dl consilier local Constantin Ioan precizeaza ca sunt firme care au doar sediu pe raza 
comunei Budila, fara activitate. 

Dl consilier local Noaptes considera ca ar trebui sa se efectueze un control pe teren pentru 
a se identifica persoanele juridice cu sediu social si/sau punct de lucru din comuna Budila. 
 Dl consilier local Dudas este de parere reprezentantii CLB Transrut ar trebui sa aiba o 
situatie cu firmele care au activitate sau nu pentru ca sunt cate 5 firme care au un singur sediu 
social si nu este corect ca administratorul celor 5 firme sa plateasca pentru fiecare in parte tariful 
pentru salubritate chiar daca nu produc gunoi. 

Dl Viceprimar Ganea Florentin considera ca si celor care nu au activitate si nu produce 
gunoi ar trebui gasita o solutie/modalitate de a incheia si cu aceste firme un contract de servicii. 

Dl consilier  local Dudas este de acord cu  incheierea de contracte si cu firmele care au 
doar sediu social pentru cazul in care se hotarasc sa aiba activitate. 

Dl Ambrus precizeaza ca tariful este propus a se stabili la 215 lei/mc si ceea ce nu s-a 
transpus inca in contractul cu persoanele juridice, unitatea de masura, daca se doreste a se merge 
pe 1 mc sau 0,5 mc sau 0,25 mc, ca si cantittae minimă.  Ceea ce exista in momentul de fata la 
nivelul primariei este solicitarea transmisa catre Registrul Comertului de unde se va primi o 
situatie cu toate persoanele juridice ce figureaza cu sediu social sau punct de lucru pe raza 
comunei Budila. Ca punct de referinta, sunt persoanele juridice care figureaza in baza de date a 
Biroului Financiar Contabil si au platit pana in prezent catre Primarie taxele pentru serviciile de 
salubitate. Modalitatea de incasare va fi facuta de operatorul de salubritate si ca si ca mod de 
lucru aplicand regulamentul intern de colectare pe care trebuie sa-l respecte soferul, in momentul 
in care ridica pubela/ containerul sau sacul de la sediul unei persoane juridice, in functie de 
volumul de recipientului, angajatul firmei va scrie un bon de confirmare ce va fi semnat de catre 
reprezentantul persoanei juridice. Aceste bonuri vor sta in spatele facturii pentru firma care, de 
exemplu, a scos 4 containere fiecare de cate 1 mc fiecare si i se va emite factura. Acest bon de 
confirmare va fi justificarea  faptului ca firma de salubritate a ridicat gunoiul si nu va avea cine 
sa conteste acest lucru. Ca si propunere, pentru că orice persoană juridica are obligatia conform 
legii sa incheie  contract cu un operator de salubritate, fie sa se mearga pe 0,25 mc sau 0,5 mc 
echivalentul unei pubele pe luna, cantitate minima. Cantitatea de 0,25 mc inseamna  aproximativ  
53 lei/luna. Aceste persoane juridice vor fi protejate si trebuie sa li se si aduca la cunostinta faptul 
ca atunci cand isi infiinteaza firma au de platit taxe si impozite si sa-si incheie contract de 
salubritate, iar in momentul in care isi deschid activitatea, automat vor veni tot la  primarie sa li 
se reinnoiasca acel aviz de functionare, anual. La o urmatoare sedinta de consiliu local se doreste 
a se propune aprobarea unui regulament prin care Primaria Buidla sa nu mai emita firmelor 
autorizatia de functionare daca firma respective nu are incheiat, cu operatorul, contract de servicii 
colectare deseuri. 

Dl consilier local Farkas precizeaza ca de la primarie nu trebuie sa se solicite niciun aviz 
de functionare pentru firmele care au doar sediu social. 

Dl consilier local Vlad Constantin este de acord cu ce a spus dl consilier Farkas si 
precizeaza ca doar pentru firmele cu punct de lucru se cere acest aviz si este de acord sa se 
stabileasca un pret minim. 

Dl consilier local Dudas este de parere ca ar trebui ca operatorul sa aiba in vedere si sa 
stie exact la fiecare adresa cate societati sunt si fiecare cat gunoi arunca. 

Dl consilier local Farkas intreaba cum se va face diferenta, si da ca exemplu firma 
personala care are sediu social la domiciliul acestuia si nu produce gunoi, si intreaba cum se va 
face diferenta intre deseurile produse de firma si deseurile produse pe persoana fizica. 
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Dl Ambrus precizeaza ca in planul national de gestionare a deșeurilor este prevazuta o 
norma medie pe care fiecare persoana juridica sau fizica o genereaza  la nivelul tarii, in urma  
acestui plan a fost elaborat si un plan judetean de gestionare a desurilor  in care este specificată 
pentru mediul rural si urban  cantitatea minima pentru fiecare persoana fizica. In baza acelei 
cantitati minime, avand in vedere ca este un plan national aprobat,  putem sa determinam cat  
genereaza o persoana fizica, daca genereaza o cantitate mai mare este trecuta automat la persoane 
juridice, in situatia in care la o adresa figureaza si o persoana fizica si o persoana juridica.  
Bineinteles, ca vor fi situatii in care cetateanul si-a facut curatenia de primavara sau alte situatii 
in care cetateanul a produs mai multe deseuri decat de obicei, atunci  in astfel de situatii exista 
un cadru legal care poate fi abordat. Acesta precizeaza ca persoanele juridice in proiectul de 
regulament si contract-cadru s-au specificat doua situatii, in prima situatie, in cazul in care 
soferul nu gaseste la sediul social al firmei, in ziua de ridicare a gunoiului, deseuri menajere, 
atunci i se va factura cantitatea minima propusa de 0,25- 0.50 mc si a doua situatie in care 
persoana juridica refuza sa semneze ca i s-au ridicat de exemplu, 4 containere si atunci soferul 
va consemna  acest lucru si se vor lua masuri mai departe. 

Dl consilier local Farkas intreaba pentru cei care nu platesc ce sanctiuni li se vor aplica, 
iar dl Ambrus ii raspunde ca vor fi executati silit in acest caz si mentioneaza ca are tot sprijinul 
si cadrul legal sa faca acest lucru . 

Dl consilier local precizeaza ca nu intelege de ce trebuie ca o persoana juridica  sa 
plateasca taxa de salubritate daca nu produce gunoi, iar dl Ambrus ii raspunde ca o persoana 
juridica are obligatia legala sa incheie contract cu o firma de salubritate si precizeaza ca sunt 
anumite costuri ce trebuie sa le suporte firma chiar daca nu are gunoi de ridicat si da ca exemplu 
situatia in care masina de salubritate se deplaseaza la firma pentru cheltuieli minime de 
combustibil, cheltuieli de functionalitate. 

Dl consilier local Constandin Ioan da ca exemplu propria situatie unde la adresa de 
domiciliu isi au sediu social 4 firme si intreaba in aceasta situatie cum se va proceda, va plati 
fiecare firma in parte plus familia care locuieste acolo. 

Dl Ambrus precizeaza ca intentia firmei de salubritate este de a respecta legea. 
Dl consilier Csiki Kalman considera ca ar trebui sa aprobe propunerea de 0,25 mc-adica 

58 lei/luna pentru firmele care nu produc gunoi. 
Dl consilier local  Dudas si dl consilier local Constandin sunt de parere ca este prea mult. 
Dl Ambrus precizeaza ca s-a propus minimul de  pubela pe luna, o persoana fizica scoate 

de 4 ori pe luna gunoiul menajer.  
Dl consilier local Dudas este de parere ca daca se va incasa de la o firma care nu produce 

gunoi 120 lei/ an, este mult. 
Dl consilier local Farkas  este de parere ca se poate vedea dupa codul CAEN daca firma 

produce gunoi sau nu. 
Dl consilier local Dudas propune 10 lei/ luna pentru firmele care nu produc gunoi. 
Dl consilier Constandin Ioan este de parere ca este mare pretul pe metru cub, iar dl 

viceprimar ii raspunde ca au crecut preturile la Fin-eco. 
Dl Viceprimar intreaba care este scopul unei firme care este infiintata si nu produce 

gunoi, iar dl Dudas explica faptul ca in multe situatii  o societate are sediu social diferit de punctul 
de lucru pentru a primi corespondenta sau din alte motive si din acest fapt la sediu social nu se 
produce gunoi. 

Dl Viceprimar spune ca sunt cazuri in care firma respectivă nu are punct de lucru, doar 
sediu social si acolo nu desfasoara nici o activitate si intreaba de ce nu o radiaza. 

Dl viceprimar propune taxa corespunzatoare unei cantitati de 0,20 mc/luna. 
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Dl Ambrus le cere membrilor consiliului sa ia in considerare faptul ca  taxa minima nu 
ar trebui dusa la o suma derizorie care sa nu aiba niciun impact si sa se tina cont de faptul ca o 
persoana juridica  in momentul in care va sti ca va plati 10 lei  si la un moment dat va incepe sa 
genereze deseuri ii va conveni sa plateasca 10 lei decat sa le arunce pe albia raului si tot bugetul 
local ar avea de suferit. Acesta precizeaza ca vorbeste din experienta acumultata unde  a avut 
astfel de probleme.  

Dl viceprimar precizeaza ca omul plateste 10 lei/ luna  si exista riscul ca peste 2 luni 
firma de salubritate sa ridice de la acea persoana juridica 5 pubele si nu i se mai poate factura 
mai mult. 

Dl Ambrus paraseste sala de sedinta. 
Dl  viceprimar propune 43 lei/luna fara TVA, cantitatea corespunzatoare fiind de 0,20 

mc/luna. 
Dl primar intervine la telefon si le explica domnilor consilieri faptul ca nu este o idee 

buna sa se tarifeze 10 lei/luna la firmele care declara ca  nu isi desfasoara activitatea in comuna 
Budila, desi au punct de lucru. Acesta este de parere ca ar trebui luate in considerare modalitatile 
de tarifare din localitatile vecine unde atunci cand este infiintata o firma, administratorul acesteia 
este obligat sa incheie contract cu firmele de utilitati. 

Dl Dudas intreaba cat au platit firmele. 
Dl Constandin ii raspunde 240 lei/luna au platit PFA-urile. 
Dl Primar precizeaza ca firma de salubritate va merge la fiecare persoana juridica si 

indiferent daca are sau nu deseuri va plati o taxa de deplasare. 
Dl Viceprimar da ca exemplu o situatie in care o firma care nu produce gunoi are sediul 

la 10 km departare de comuna, iar firma de salubritate fiind obligată sa se deplaseze mearga pana 
la sediul firmei sa verifice daca are gunoi va consuma combustibil mai mult de 10 lei cat s-a 
propus. Acesta precizeaza ca trebuie bine gandite aceste taxe pentru ca membri consiliului local 
sa nu fie raspunzatori de prejudiciu. 

Dl Dudas precizeaza ca desi a propus 10 lei/ luna ptr firmele care nu produc gunoi, dar 
nu i s-a explicat clar care este situatia si este de parere ca daca anul trecut toate firmele plateau 
480 lei de catre SRL-uri si 240 lei de catre PFA-uri, iar celelalte firme in functie de domeniul de 
activitate, acum nu ar trebui scazut tariful. Acesta precizeaza ca tariful de 10 lei nu este de ajuns 
sa acopere cheltuielile si revine asupra propunerii sale si solicita sa se supuna la vot propunerile 
de 0,25 mc/ luna si 0.20 mc/luna cu care si este de acord. 

Dl Farkas intreaba de ce nu se poate pune un tarif mai mic decat cele de anul trecut si 
precizeaza ca este obligatoriu ca firmele sa faca contract conform legii si nu specifica nimic de 
suma. 

Dl Dudas consideră că nu este corect ca la persoanele juridice sa se scada taxa si la 
persoanele fizice sa creasca  taxa si precizeaza ca propunerea de 10 lei nu a fost corecta. 

Dl Farkas este de parere ca trebui adusa lista cu firmele si sa se analizeze  impactul 
financiar.  

Dl Dudas precizeaza ca daca legea prevede ca toate firmele sa incheie contract cu firma 
de salubritate, atunci contractul nu poate fi incheiat pe 0. 

Dl Farkas este de parere ca ar trebui sa se stabileasca 10 lei taxa pe care o vor plati toti. 
Dl Dudas spune ca astfel  va scadea taxa la persoane juridice si va creste la persoane 

fizice si nu este legal. 
Dl Farkas propune sa creasca taxa la 300lei/mc pentru firmele care produc gunoi si 10 lei 

la cele care nu produc gunoi. 
Dl Dudas nu este de acord cu aceasta propunere. 
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Dl Farkas precizeaza ca dl administrator a spus ca trebuie incheiat contrat pe o suma si 
nu se precizeaza in lege pe ce suma exacta sa se incheie contractul. Acesta face propunerea de 
25 lei/luna fara TVA. 

Dl Viceprimar il intreaba pe dl administrator cat a luat SC Comprest SA pentru ridicarea 
gunoiului cand autoutilitara a fost defecta, si acesta ii raspunde 350 lei/ora fara TVA fara plata 
la groapa, numai colectarea si dusul la groapa. 

Dna secretar general precizeaza ca nu a fost de fata cand s-a aporbat propunerea de 10 
lei/luna si nu poate sa o ia in considerare, mai ales pentru faptul ca initiatorul propunerii, domnul 
consilier local Dudas a revenit asupara propunerii. 

Se supune la vot propunerea de 25 lei/ luna fara TVA pentru persoanele juridice care nu 
produc gunoi.  

Dna secretar general intreaba daca domnii consilieri sunt de acord cu prevederile 
contractului cadru ce face parte din aceste proiect de hotarare. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de 
la persoane juridice de către operatorul S.C. CLB TRANSRUT SRL si a contractelor-
cadru de prestare a serviciului public de salubrizare pentru persoane juridice și se aprobă 
cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl consilier local Noaptes Ion) din 13  consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr.17 din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 

Dl Comanar precizeaza ca va avea nevoie de jurist pentru ca dupa ce se vor incheia contracte  
cu persoanele juridice va avea nevoie. La organigrama, intr-o sedinta viitoare se va propune 
adăugarea unui post. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii statului  

de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Budila 
 Dna secretar general precizeaza ca este vorba de transformare unui post de la 
Compartimentul Asistenta sociala din  consilier superior care trebuia sa indeplineasca vechime 
7 ani pentru a putea candida la concurs in consilier debutant pentru a oferi posibilitatea sa se 
inscrie mai multe persoane. Aceasta mentioneaza ca in ianuarie a fost angajata o persoana care 
dupa 2 zile si-a dat demisia si  au ramas doar 2 posturi ocupate din 4 disponibile si este foarte 
greu. Salariul se propune sa fie la fel. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Budila și se aprobă cu 13 voturi pentru din 
13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 18 din 27.01.2022  a Consiliului Local al 
comunei Budila. 
 
Probleme diverse 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului  de mobilizare  
pentru aparare in caz de asediu si razboi al localitatii Budila si a programului de aprovizionare 
cu  produse alimentare  si industriale ce urmeaza a fi distribuite  rationalizat populatiei  in caz de 
mobilizare la razboi. 
 Dna secretar general precizeaza ca aceasta documentatie, ce trebuie apobata anual de 
catre consiliul local, a fost intocmita de dna Gyongyi Dudas si trebuie aprobata si trimisa la ISU. 
Aceasta documentatie cuprinde principalele acte normative, planul de masuri desfasurate de catre 
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consiliul local in perioada premergatoare si punerea in aplicare a planului de mobilizare, 
magazinele ce pot acorda produse in caz de razboi 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea planului  de mobilizare pentru aparare in caz de asediu si razboi al 
localitatii Budila si a programului de aprovizionare cu  produse alimentare  si industriale 
ce urmeaza a fi distribuite  rationalizat populatiei  in caz de mobilizare la razboi și se aprobă 
cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 19 din 27.01.2022  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 
 

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind insusirea acordului de   
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de asistenta sociala. 

Dna secretar general explica faptul ca prin acest acord de cooperare cu ACOR se  
solicita sprijin in activitatea de asistenta sociala. Asociatia va trimite o persoana care va veni sa 
ajute cu activitatea de asistenta. Pentru aceasta a fost prevazuta suma de 2000 lei/ luna , ceea ce 
inseamna mult mai putin decat la un angajat si astfel se va suplimenta compartimentul de 
asistenta sociala unde este urgent nevoie de personal. Aceasta mentioneaza ca sunt lasate si 
masuri de la AJPIS  ca la fiecare 50 de persoane cu handicap este nevoie de un manager de caz  
si este nevoie de minim 5-6 manageri la cate persoane cu handicap sunt, iar prin organigrama nu 
se pot suplimenta posturile, întrucat s-a depasit numarul maxim. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind insusirea acordului de  cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de 
asistenta sociala și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se 
Hotărârea nr. 20  din 27.01.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 Dl consilier local Noaptes Ion intreaba ce  se intampla cu masina de politie locala si ca 
ar trebui sa li se dea alta. 
 Dl Primar precizeaza ca angajatii politiei locale ar trebui sa aplice mai multe amenzi 
pentru salubritate si apa. 

Dl consilier local Constandin Ioan considera ca ar trebui concediati daca nu isi fac treaba. 
Dl consilierlocal Farkas propune sa fie desfiintat compartimentul de politie locala si sa 

se monteze camere de supraveghere in comuna. 
Dl consilier local Farkas este de parere ca ar trebui angajatilor de la politia locala sa li se 

retraga din salariu daca se constata ca masina este stricata din vina lor. 
Dl consilier local Csiki Kalman propune ca angajatii politiei locale sa vina la sedinta de 

consiliu local si sa prezinte rapoartele de activitate pe ultimul an. 
Dl Noaptes este de parere ca ar trebui angajate persoane la politia locala care nu sunt din 

comuna Budila. 
Dl Viceprimar precizeaza ca a discutat de foarte multe ori cu acestia si mentioneaza ca 

in Brasov politia locala patruleaza pe jos, nu au nevoie de masina. 
Dna secretar general aduce la cunostinta membrilor consiliului local faptul ca Institutia 

Prefectului Brasov a informat primaria ca va ataca in instanta Hotararea de Consiliu Local nr. 
97/2021 si pana la sfarsitul procesului se va suspenda aceasta hotarare. 
 
 
        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.  
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         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 


