
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  

 
HOTĂRÂREA  Nr. 33 din 25.02.2022 

 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

de modificare a HCL 24/10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent 
Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii 

’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.02.2022, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 2171 din 23.02.2022 al Primarului Comunei Budila în 
calitate de iniţiator si raportul de specialitate al secretarului general, nr. 2172 din 23.02.2022 prin care 
s-a propus modificarea HCL 24/10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent 
Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii 
’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’,  
                  

 Având în vedere: 

          - adresa nr. 1136/23.02.2022 de la AFIR, inregistrata la UAT Budila sub nr. 2166 din 23.02.2022  

      -  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’’ 

     - prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

     - prevederile art. 44 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7)  lit. d), art. 196  alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Budila nr. 16/28.03.2017 privind implementarea 

proiectului “Reabilitare si dotare Camin Cultural Budila” 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Budila nr. 34/03.10.2017 privind aprobarea valorii de 

investitie si a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul “Reabilitare si dotare 

Camin Cultural comuna Budila”. 

        - Hotărârea  Consiliului  Local al comunei Budila nr. 16/25.03.2020 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’- faza PTh si DE 

          - Hotărârea  Consiliului  Local nr. 29 din 28.05.2020 privind completarea HCL 16/25.03.2020 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai 



obiectivului de investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’- faza 

PTh si DE 

- HCL nr. 52 din 27.07.2020 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de 

finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin 

Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

- Contractul de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii 

’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

        - HG nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada 

tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

         - HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

- OUG nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 

fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea 

spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

- HG nr. 1.262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

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

și completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1.   Se modifica Anexa 1 a HCL 24/10.02.2022, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2.  Restul prevederilor HCL 24/10.02.2022 raman neschimbate. 

   Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Budila 

si Biroul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Comunei Budila. 

   Art. 4.   Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului 

comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil al Primăriei comunei Budila, CRFIR 7 Alba Iulia 



și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Budila, prin 

publicarea pe site-ul www.budila.ro. 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 11 consilieri locali, din numărul 

de 13 consilieri aleși, cu un număr de 11 voturi favorabile. 

 

                                                                                    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                              Secretarul general al Comunei Budila, 

                VLAD CONSTANTIN                                         ALEXANDRA-AVELUȚA BENIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 la HCL nr. 33 din 25.02.2022 de modificare a HCL 24/10.02.2022 privind aprobarea 
modificarii bugetului aferent Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru 

proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 
BUGET INDICATIV ÎN LEI 

# # #

0 0

# # %

#

Buget Indicativ - HG 28/2008

100,00

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Buget local 849721,93 849721,93

50,00 Suma avans mai mica de 50% din ajutorul 
public

0- autofinantare
- imprumuturi

TOTAL PROIECT 2224536,66 849721,93 3074258,59

Avans solicitat 1112268,33

Plan Financiar
Cheltuieli eligibile 

LEI
Cheltuieli 

neeligibile LEI
Total

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională) 2224536,66 2224536,66
Cofinantare privata, din care: 0 0 0

0

VALOARE ELIGIBILĂ 2.224.536,66      
VALOARE NEELIGIBILĂ 849.721,93          

cheltuieli  capitol 3 se incadreaza in l imita de 10%

actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibila

3.074.258,59                                                                                         TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI

VALOARE TOTALĂ 3.074.258,59      

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 2.224.536,66       358.873,92          2.583.410,58      

6.2 Probe tehnologice şi  teste -                           -                          -                          

Valoare TVA 490.848,01          490.848,01          
2.224.536,66       849.721,93          3.074.258,59      

TOTAL GENERAL 2.224.536,66       358.873,92          2.583.410,58      

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) -                          

      5.1.2 cheltuieli  conexe orgănizări i  şantierului -                           -                          
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului 16.491,80             5.825,90               22.317,70            
5.3 Cheltuieli  diverse şi  neprevăzute -                          
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: -                           -                          -                          
6.1 Pregătirea personalului de exploatare -                           -                          -                          

4.5 Dotări -                           70.057,00            70.057,00            
4.6 Active necorporale -                           -                          -                          
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 16.491,80             5.825,90               22.317,70            
5.1 Organizare de şantier -                           -                          -                          
      5.1.1 lucrări de construcţi i  şi instalaţii  aferente organizării  de şantier -                           -                          

Constructii, din care: 2.012.242,87       293.048,02          2.305.290,89      
4.1 Construcţi i  şi  instalaţi i 1.960.554,98       -                          1.960.554,98      
4.2 Montaj uti laj tehnologic -                           16.638,90            16.638,90            
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi  funcţionale cu montaj (procurare) 51.687,89             206.352,12          258.040,01          
4.4 Utilaje şi  echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţi i specifice -                           -                          -                          

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie -                           -                          -                          
3.5 Consultanţă 53.500,00             -                          53.500,00            
3.6 Asistenţă tehnică 19.802,00             60.000,00            79.802,00            

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 2.012.242,87       293.048,02          2.305.290,89      
Verificare încadrare cheltuieli  capitolul 3

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului -                           -                          -                          
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 195.801,99           60.000,00            255.801,99          
3.1 Studii  de teren 1.989,99                -                          1.989,99               
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi  autorizaţii 2.500,00                -                          2.500,00               
3.3 Proiectare şi  inginerie 118.010,00           -                          118.010,00          

1 2 3 4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care: -                           -                          -                          
1.1 Cheltuieli  pentru obţinerea terenului -                           -                          -                          
1.2 Cheltuieli  pentru amenajarea terenului -                           -                          -                          
1.3 Cheltuieli  cu amenajari pentru protecţia mediului şi  aducerea la starea iniţială -                           -                          -                          

Curs EURO Data întocmirii devizului general 
din SF/DALI

Măsura

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile
Cheltuieli 
neeligibile

Total

LEI LEI LEI

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Verificare actualizare

Procent contribuţie publică

 

 



 

BUGET INDICATIV ÎN EURO 

# # #

0 0

# # %

#

Buget Indicativ - HG 28/2008

100,00               

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Buget local -                           184.204,65      184.204,65        

50,00 Suma avans mai mica de 50% din ajutorul 
public

-                           -                      -                        - autofinantare
- imprumuturi

TOTAL PROIECT 490.094,00           184.204,65      674.298,65        

Avans solicitat 245.047,00           

Plan Financiar
Cheltuieli eligibile 

LEI
Cheltuieli 

neeligibile LEI
Total

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională) 490.094,00           490.094,00        
Cofinantare privata, din care: -                           -                      -                        

-                           -                      -                        

VALOARE ELIGIBILĂ 490.094,00      
VALOARE NEELIGIBILĂ 187.204,65      

cheltuieli  capitol 3 se incadreaza in limita de 10%

actual izare mai mică de 5% din valoarea eligibila

677.298,65                                                                                        TOTAL GENERAL inclusiv TVA
EURO

VALOARE TOTALĂ 677.298,65      

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 490.094,00           79.064,53         569.158,53        

6.2 Probe tehnologice şi  teste -                           -                      -                        

Valoare TVA 108.140,12      108.140,12        
490.094,00           187.204,65      677.298,65        

TOTAL GENERAL 490.094,00           79.064,53         569.158,53        

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) -                        

      5.1.2 cheltuieli conexe orgănizări i şantierului -                           -                        
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului 3.633,36                1.283,52           4.916,88             
5.3 Cheltuieli  diverse şi neprevăzute -                        
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: -                           -                      -                        
6.1 Pregătirea personalului  de exploatare -                           -                      -                        

4.5 Dotări -                           15.434,46         15.434,46           
4.6 Active necorporale -                           -                      -                        
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 3.633,36                1.283,52           4.916,88             
5.1 Organizare de şantier -                           -                      -                        
      5.1.1 lucrări de construcţi i şi  instalaţi i aferente organizări i de şantier -                           -                        

Constructii, din care: 443.322,95           64.562,24         507.885,19        
4.1 Construcţii  şi  instalaţi i 431.935,44           -                      431.935,44        
4.2 Montaj uti laj  tehnologic -                           3.665,76           3.665,76             
4.3 Uti laje, echipamente tehnologice şi  funcţionale cu montaj (procurare) 11.387,51             45.462,02         56.849,53           
4.4 Uti laje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice -                           -                      -                        

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie -                           -                      -                        
3.5 Consultanţă 11.786,74             -                      11.786,74           
3.6 Asistenţă tehnică 4.362,63                13.218,77         17.581,41           

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 443.322,95           64.562,24         507.885,19        
Verificare încadrare cheltuiel i capitolul 3

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului -                           -                      -                        
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 43.137,69             13.218,77         56.356,46           
3.1 Studii  de teren 438,42                   -                      438,42                 
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi  autorizaţi i 550,78                   -                      550,78                 
3.3 Proiectare şi  inginerie 25.999,12             -                      25.999,12           

1 2 3 4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care: -                           -                      -                        
1.1 Cheltuieli  pentru obţinerea terenului -                           -                      -                        
1.2 Cheltuieli  pentru amenajarea terenului -                           -                      -                        
1.3 Cheltuieli  cu amenajari pentru protecţia mediului şi  aducerea la starea iniţială -                           -                      -                        

Curs EURO
Data întocmirii devizului general 
din SF/DALI

4,5390

Măsura

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile
Cheltuieli 
neeligibile

Total

EURO EURO EURO

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Verificare actualizare

Procent contribuţie publică

       

  


