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      Nr. 7338/06.05.2022 

 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  06.05.2022 

 

      Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 134 alin. (4) 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 12 consilieri 
locali în funcţie din numărul total de 12 , dl. Farkas Stefan Gabriel fiind invoit, 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: dl primar, doamna secretar general Benia Alexandra 
Aveluta. 

Presedinte de sedinta: Ganea Marian 
Se da citire ordinii de zi, astfel:   
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare 

de indata 

2. Proiect de hotarare 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 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în favoarea  ADI 

”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite 

de pe raza unităților administrativ- teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de 

indata 

 
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi, 
respectiv 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr. 65 din 
06.05.2022. 

 
2. Proiect de hotarare 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 

Doamna secretar general prezinta faptul ca se doreste depunerea proiectului saptamana 
aceasta, fiind termen limita in 10.05.2022. Consultantul este ales prin licitatie publica, de catre 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, UAT Budila nu achita nimic pentru consulanta si 
depunere proiect. Suma finala cu TVA este 494.843,70 lei, iar cofinantarea este in valoare de 
9896,87 lei, respectiv 2 %. 

DALI pe care l-a transmis ieri proiectantii a fost verificat de doamna Secretar general, 
iar acesta nu corespundea cu situatia existenta in comuna noastra, respectiv aestia au notat ca 
exista canalizare, gaz si au facut referire la o scoala, iar UAT Budila doteaza centrul comunitar 
integrat, respectiv cabinetele medicale.  

Proiectantii au refacut documentatia in aceasta dimineata, a fost inaintata pe grupul 
consilierilor si predata personal inainte de sedinta, comisiilor de specialitate, spre analiza, iar 
doamna secretar general intreaba daca mai este nevoie de timp pentru analizarea DALI.  

Nefiind intrebari, se supune la vot Proiectul de hotărâre 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 și se aprobă 
cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 66 din 06.05.2022  a 
Consiliului Local al comunei Budila. 
 

3.Se trece la prezentarea Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special în 

favoarea  ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării  procedurii de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe 

raza unităților administrativ- teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov 

 
Doamna secretar general prezinta faptul ca depozitul existent al FIN-ECO, conform 

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, este integrat în cadrul viitorului SMID Brașov, iar 
Asociația este mandatată ca în numele și pe seama unităților administrativ-teritorile membre să 
procedeze la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare aferente serviciilor de 
salubrizare la nivelul județului Brașov, 
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Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedință supune la vot Proiectul de hotărâre  
privind acordarea unui mandat special în favoarea  ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea 
derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 
în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin 
depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ- teritoriale membre 
ADI ”ISO Mediu” Brașov și se aprobă cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenți, adoptându-
se Hotărârea nr. 67 din 06.05.2022  a Consiliului Local al comunei Budila. 
 
 
        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 
 


