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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Budila pe anul 2022 

  

1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 155 

alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 317/2021 a bugetului 

de stat pe anul 2022. 

   
      În confomitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, ale art. 8 lit. 

a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 46 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale adresei de la 

DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022, prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 

art. 196 aln. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională privind 

aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va 

proceda la afişarea la sediul Primăriei comunei Budila, str. Principală, nr. 261, precum și pe site-ul 

instituției, respectiv www.budila.ro, a proiectului bugetului local pe anul 2022.  

 

2. Concluzii, constatări și propuneri 

     La elaborarea bugetului s-a tinut cont de: 

    - Contractul de finantare nr. 13114/29.09.2021 intre Comuna Budila si Consiliul Europei, 

    - Contractul de finantare nr. 15/16.12.2021/SEE  intre Comuna Budila si Fondul Roman de 
Dezvoltare Sociala, pentru Proiectul PN 1060 “Cheia viitorului- Incluziune sociala in comuna Budila” 
    - Contractul de finantare nr. 2021/588512 din 03.12.2021  intre Comuna Budila si Innovation 
Norway, pentru proiectul “Electrificare in comuna Budila” in valoare de       184 204 EUR si Standard 
Terms and Conditions (ST&C), anexa a contractului de finantare –sectiunea ST&C “2. Conditions for 
disbursements”. 

 



Avand in vedere faptul ca la data adoptarii HCL 27/11.02.2022 nu au fost primite adresele cu 

sumele repartizate pentru invatamant si trimestrialitatea, acestea fiind primite in 16.02.2022, respectiv 

Adresa nr. BVR_TRZ_1887/16.02.2022 de la DGRFP Brasov si adresa nr. 

BVR_TRZ_1888/16.02.2022, de la DGRFP Brasov, iar fundamentarea cheltuielilor de la Gradinita cu 

Program Normal Budila a fost primita in data de 17.02.2022, prin adresa nr. 70/17.02.2022, 

inregistrata la Primaria Comunei Budila sub nr. 1917/17.02.2022 si fundamentarea cheltuielilor de la 

Scoala Gimnaziala Budila a fost primita in data de 17.02.2022, inregistrata la Primaria Comunei 

Budila sub nr. 1918/17.02.2022, propun dezbaterea, in sedinta consiliului local, a proiectului de 

hotarare de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe 

anul 2022, cu mentionarea faptul ca fata de fundamentarile institutiilor de invatamant se propune 

alocarea sumelor aferente reparatiilor Scolii, a calculatoarelor si a transportului pentru cadrele 

didactice, in capitolul Invatamant din cadrul Comunei Budila, intrucat reparatia scolii si dotarea sunt 

prevazute in proiectele cu finantare nerambursabila, depuse in 2021, aflate in evaluare, iar transportul 

persoanelor care locuiesc in Brasov se deconteaza la RAT, conform HCL 7/27.01.2022 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. 

    

 

Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila 

pe anul 2022 

 

 

Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ______în data de ________, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 1974/18.02.2022 al Primarului Comunei Budila în calitate 

de iniţiator, prin care s-a propus completarea HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Budila pe anul 2022 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

    - HCL 27 din 11.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

    - adresa de la DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022 

    - Adresa nr. 6302/2555/27.01.2022 de la Consiliul Județean Brașov, inregistrata la UAT Budila sub 

nr. 1127/31.01.2022 

    - adresa nr. 1317/04.02.2022 de la ACOR 

    - adresa nr. 168/20.01.2022 de la AMDDTPBv, inregistrata la UAT Budila sub nr. 793/20.01.2022 

    - anuntul de afisare a proiectului de buget 

    - Contractul de finantare nr. 13114/29.09.2021 intre Comuna Budila si Consiliul Europei, 

    - Contractul de finantare nr. 15/16.12.2021/SEE  intre Comuna Budila si Fondul Roman de 

Dezvoltare Sociala, pentru Proiectul PN 1060 “Cheia viitorului- Incluziune sociala in comuna Budila” 

    - Contractul de finantare nr. 2021/588512 din 03.12.2021  intre Comuna Budila si Innovation 

Norway, pentru proiectul “Electrificare in comuna Budila” in valoare de       184 204 EUR si Standard 

Terms and Conditions (ST&C), anexa a contractului de finantare –sectiunea ST&C “2. Conditions for 

disbursements”. 

    - HCL 51 din 10.12.2019 privind aderarea comunei Budila la Asociaţia Comunelor din România 

    - adresa nr. BVR_TRZ_1887/16.02.2022 de la DGRFP Brasov 

    - adresa nr. BVR_TRZ_1888/16.02.2022, de la DGRFP Brasov,  

    - fundamentarea cheltuielilor de la Gradinita cu Program Normal Budila primita in data de 

17.02.2022, prin adresa nr. 70/17.02.2022, inregistrata la Primaria Comunei Budila sub nr. 

1917/17.02.2022 



   

  - fundamentarea cheltuielilor de la Scoala Gimnaziala Budila primita in data de 17.02.2022, 

inregistrata la Primaria Comunei Budila sub nr. 1918/17.02.2022   

    - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

     - prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 

     - prevederile art. 5 alin. (2), art. 32, art. 35 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern 

    - prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022, al comunei Budila, 

județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 2. (1) Se aproba lista de investitii pentru anul 2022, conform anexei nr. 4, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

               (2) Se modifica denumirile investitiilor fata de anul 2021, dupa cum urmeaza: 

Actualizare Studiu de Fezabilitate - Desfiintare imobil-cladire depozit, infiintare si dotare 

gradinita 

Actualizare PUZ-infintare si dotare gradinita 

Reabilitare si dotare Camin cultural Budila 

Reparatii capitale cladire Delinus 

Actualizare P.U.G Comuna Budila 

Modernizare strazi - Asfaltare Strada Morii 1-Tolea, Strada Morii 2-Cucu, Strada Morii 

3-Bodeanu, Strada Morii 4-Balotul 

    Art. 3. Se aproba bugetul Proiectului „School-My future” ( Scoala – Viitorul meu), Sectiunea 

D, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art. 4.  Se aproba bugetul Proiectului “Cheia viitorului – Incluziune Sociala in comuna 

Budila” , Sectiunea D, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

   Art. 5. Restul prevederilor HCL nr. 27/11.02.2022 raman neschimbate. 

   Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

   Art. 7. Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului 

comunei Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP 



Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul www.budila.ro, prin grija 

secretarului general al comunei Budila. 

 

               Inițiator,                                                                           Vizat pentru legalitate, 

                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

    Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


