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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea cererii de finantare a proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere 

in comuna Budila” 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinară, în data de 05.04.2022 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 5900/30.03.2022 și raportul de 

specialitate al secretarului general, nr. 5901/30.03.2022 prin care s-a propus aprobarea cererii de 

finantare a proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Budila” 

 

Având in vedere: 
 

- Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Budila”, inregistrat la FRDS sub nr. 
433/17.06.2021, cod PND092 

- Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Schema de granturi mici „Acces la finantare 2021” 

- Notificarea de la FRDS, nr. 849/28.03.2022, inregistrata la UAT Budila sub nr. 5831/29.03.2021 
- 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, 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 

- 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. h), 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, 

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 

                    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 aproba cererea de finantare pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii 

rutiere in comuna Budila”, denumit în continuare Proiectul, conform Anexei 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba implementarea proiectului, cu valoare totala in suma de 139.553,10 lei. 



Art. 3. –  (1) Se constată necesitatea si oportunitatea investiției propuse, raportată la nevoile 
comunității locale. 
                       -  (2) Se aproba nota conceptuala pentru obiectvul de investitii, conform Anexei 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 4. Se aproba asumarea de catre Comuna Budila a urmatoarelor responsabilitati 
financiare: 

- Eventualele cheltuieli neeligibile ale proiectului, identificate în faza de elaborare și/ sau în 
faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare, din fonduri 
proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului  

- Cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, pentru implementarea 
acestuia in conditii optime. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului, din 
bugetul local. 

 
Art. 6. (1) Comuna Budila se obligă sa susțina sustenabilitatea proiectului și sa utilizeze 

rezultatele acestuia, respectiv sa valorifice documentația tehnică realizată prin proiect și sa o 
foloseasca pentru accesarea unor fonduri nerambursabile până cel târziu 30 aprilie 2024, cu 
scopul de a realiza investiția descrisa prin documentația tehnică, respectiv reabilitarea/ asfaltarea 
străzilor vizate prin cerere de finanțare. 

             (2) Comuna Budila va asigura calitatea documentațiilor tehnice furnizate prin 
proiect și va actualiza, prin fonduri proprii, documentația, dacă va fi cazul, astfel încât să 
raspundă scopului pentru care a fost elaborată. 

             (3) Până la data de 30 aprilie 2024, Comuna Budila va depune o cerere de finanţare 
eligibilă pentru accesarea fondurilor pentru investiţia respectivă şi va demonstra acest lucru prin 
transmiterea documentelor doveditoare către OP (finantator). 

(4) Ulterior, se va informa OP cu celeritate și se vor furniza documente 
justificative cu privire la aprobarea cererii de finanțare depuse în vederea realizării investiției 
proiectate în cadrul schemei de granturi mici. 

Art. 7. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila, domnul Marsavela Irimia sa semneze 
toate documentele aferente acestui Proiect, inclusiv Contractul de finantare și să reprezinte 
Solicitantul în relația cu finantatorul. 

 
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate. 
 
Art. 9. 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 
transmisa finantatorului si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 

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,  
  GANEA MARIAN                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 


