
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL  BUDILA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 25.02.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 25.02.2022, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 2011/18.02.2022 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 2012/18.02.2022 prin care s-a propus aprobarea ordinii de zi a 
sedintei Consiliului Local din data de 25.02.2022 
 

Având 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, 

- prevederile art. 135 alin. (7), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 
alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă urmatoarea ordine de zi: 
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
2. Proiect de hotarare de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local 

al comunei Budila pe anul 2022 
3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a 

probei de interviu in anul 2022, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de 
director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 
Budila 

4. Proiect de hotarare de modificare a HCL 91 din 30.09.2021 privind radierea din Cartea 
Funciara a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Român si a dreptului de 
folosinta notat in favoarea Trustului Regional Gostat Brasov si inscrierea dreptului de 
proprietate si de folosinta pentru Comuna Budila 

5. Proiect de hotarare privind radierea din CF 100726 a dreptului de proprietate inscris in 
favoarea Statului Român, revocarea dreptului de administrare notat in favoarea Sfatului 



Popular al Comunei Budila si inscrierea dreptului de proprietate si de folosinta pentru 
Comuna Budila 

6. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 24 din 10.02.2022 privind aprobarea 
modificarii bugetului aferent Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 
pentru proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, 
judetul Brasov’’ 

 
II. Probleme diverse 

 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul    
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei Budila. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 11 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 11 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  

  VLAD CONSTANTIN                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
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