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      Nr. 2638/07.03.2022 
 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  07.03.2022 

 

      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: domnul Primar Marsavela Irimia, doamna secretar general 

Benia Alexandra Aveluta, dna contabil Bocarnea Maricica 

Se da citire ordinii de zi, astfel:   
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, 
aprilie si mai 2022 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
3. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 29 din 25.02.2022 de completare a 

HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 
2022 

4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pentru imobilul 
identificat prin CF 100316 C4 in suprafata de 210 mp, utilizat de catre Fundatia 
Firm Foundations Romania 

 

II. Probleme diverse 

 
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, 

aprilie si mai 2022 
Se propune dl Ganea Marian de catre domnul Vlad Constantin 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi, 
respectiv 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr. 34 din 
07.03.2022. 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
Dna secretar general mentionează faptul că se propune suplimentarea ordinii de zi cu  un 

punct:  
Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere a imobilului teren 

cu suprafata de 5000 mp, T3 P36, in vederea organizarii santierului pentru lucrarea 
„Reconstructie pod si amenajare albie km 17+348 linia CF 317 Harman - Intorsura 
Buzaului” 

 
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. 35 din 
07.03.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare de modificare a HCL nr. 29 din 25.02.2022 
de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila 
pe anul 2022 

Doamna contabil explica faptul ca reprezentantii ANAF au solicitat modificarea 
transportului intre articole, iar prin raportul de specialitate nr. 2623 din 07.03.2022 s-au introdus 
sumele aferente ajutorului de incalzire, care au intrat in conturile Primariei, atat la capitolul de 
cheltuieli, cat si la capitolul de venituri. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  de 
modificare a HCL nr. 29 din 25.02.2022 de completare a HCL 27/11.02.2022 privind 
aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 și se aprobă cu 13 voturi pentru 
din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 36 din 07.03.2022  a Consiliului Local 
al comunei Budila. 
 

Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind prelungirea contractului de 
inchiriere pentru imobilul identificat prin CF 100316 C4 in suprafata de 210 mp, utilizat 
de catre Fundatia Firm Foundations Romania 

Doamna secretar general comunica faptul ca anul trecut prin HCL nr. 86 din 29.07.2021 
privind stabilirea chiriei pentru imobilul identificat prin CF 100316 C4 in suprafata de 210 mp, 
utilizat de catre Fundatia Firm Foundations Romania s-a incheiat contract cu 5 lei/mp/luna, 200 
lei/luna taxa de apa si s-a stabilit obligatia de a incheia contract cu SC CLB TRANSRUT SRL 
pentru taxa de salubritate. Acum Fundatia solicita prelungirea contractului cu 6 luni. 

Se propune taxa de apa de catre domnul Ganea Marian la 300 lei/luna, 5 lei/mp/luna pentru  
chirie si obligatia de a incheia contract cu SC CLB TRANSRUT SRL pentru taxa de salubritate. 

 
Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind 

prelungirea contractului de inchiriere pentru imobilul identificat prin CF 100316 C4 in 
suprafata de 210 mp, utilizat de catre Fundatia Firm Foundations Romania și se aprobă cu 
13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 37 din 07.03.2022  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 
 

Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind prelungirea contractului de 
inchiriere a imobilului teren cu suprafata de 5000 mp, T3 P36, in vederea organizarii 
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santierului pentru lucrarea „Reconstructie pod si amenajare albie km 17+348 linia CF 317 
Harman - Intorsura Buzaului” 

 
Doamna secretar general comunica faptul ca anul trecut prin HCL nr. 39 din 21.04.2021 

privind aprobarea inchirierii unui imobil teren cu suprafata de 5000 mp, T3 P36, in 
vederea organizarii santierului pentru lucrarea „Reconstructie pod si amenajare albie km 
17+348 linia CF 317 Harman - Intorsura Buzaului” s-a incheiat contract cu 3 lei/mp/an. SC 
Confer Group SRL solicita prelungirea contractului cu 6 luni. 

Se propune marirea chiriei la 4 lei/mp/an, conform HCL 124 din 29.12.2021 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022, taxa de apa de 300 
lei/luna si obligatia de a incheia contract de salubritate cu SC CLB TRANSRUT SRL. 

Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea inchirierii unui imobil teren cu suprafata de 5000 mp, T3 P36, in vederea 
organizarii santierului pentru lucrarea „Reconstructie pod si amenajare albie km 17+348 
linia CF 317 Harman - Intorsura Buzaului” și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 
prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 38 din 07.03.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 

Dna secretar general aduce la cunostinta membrilor consiliului local informarea  1340 
din 04.02.2022, prin care se solicita raportul de activitate pentru anul 2021, pana in data de 
15.03.2022, avand in  vedere prevederile art. 225 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si inregistrarea declaratiilor de avere si 
de interese la Registratura Primariei Comunei Budila pana in data de 01.05.2022, tinand cont de 
prevederile art. 229 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
        Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință, declară ședința închisă.  
        Fac precizarea că s-au discutat punctele de pe ordinea zi și au fost adoptate hotărâri în acest 
sens.  
         Față de aspectele prezentate mai sus, am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 
 
      Președinte de ședință,                                          Secretarul general al comunei Budila, 
          Ganea Marian      Benia Alexandra Aveluța 
 


