
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMARUL COMUNEI  BUDILA 

 
 

A N U N Ţ 
 
 
 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 

faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila 

nr. 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 

de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare 

integrate, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Budila, 

judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, la secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 privind 

aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre 

comunitare integrate 

 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă extraordinara de indata în data de 

_______ 
 
Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7248/05.05.2022, prin care s-a 

propus modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 privind aprobarea 

participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 

zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

 

 

Avand in vedere: 
        -  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3 din cadrul Consiliului Local Budila, 

- prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), b), c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- solicitarea de clarificări, înregistrată la ADR Centru cu nr. 24825/08.07.2022, pentru proiectul 
SMIS 155701 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 
2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila cu 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, 
în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in 



calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – 
Partener 2 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate -   Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: Centre 
comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 

-   Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se modifica art. 5 al HCL nr. 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 

serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate care va avea urmatorul cuprins: “Se aproba 

devizul general al proiectului si indicatorii tehnico-economici, conform Anexei 1 si descrierea 

sumara a investitiei, conform Anexei 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.” 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate.  

 

           Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil, va fi  

incarcata in aplicatia MySMIS2014 si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
                  INITIATOR,                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

MARSAVELA IRIMIA                                         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                
                                                                                                               Alexandra Aveluta BENIA 

       
 
 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 
 

 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  

 
Nr. 10098/14.07.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 privind 

aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre 

comunitare integrate 

 
Avand in vedere: 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale" Cod SMIS 2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila cu 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, 
în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in 
calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – 
Partener 2 

- solicitarea de clarificări, înregistrată la ADR Centru cu nr. 24825/08.07.2022, pentru proiectul 
SMIS 155701 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate  

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: Centre 
comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 
    -Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
 

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    Se propune modificarea HCL 66/06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,  
 
 



Operațiunea B – Centre comunitare integrate. 
 

PRIMAR, 
IRIMIA MARSAVELA 

 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3

 



  

Raport de specialitate 
 

Privind modificarea HCL 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare 
integrate 

 

 
 

Avand in vedere:  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), 
art. 80, art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- solicitarea de clarificări, înregistrată la ADR Centru cu nr. 24825/08.07.2022, pentru 
proiectul SMIS 155701 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila 
cu MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(MS), MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT 
COMUNA BUDILA, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, 
implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, 
Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – 
Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate  

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: 
Centre comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 

-Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 



     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
- necesitatea acordarii unei importante deosebite sanatatii populatiei 

În temeiul art. 136 alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
modificarea HCL 66/06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate, in sensul aprobarii 
devizului impreuna cu indicatorii tehnico-economici, precum si a descrierii investitiei, 
raspunsul la solicitarea de clarificari avand termen 15.07.2022. 

 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

 
        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


