
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 
 
 

 
PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din 

Budila” 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de _______ 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare prin care s-a propus asigurarea 
sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila” 

 

Având in vedere: 
- Adresa nr. 267 / 20.01.2022 de la FRDS prin care se solicita Hotararea Consiliului Local privind 

asigurarea sustenabilitatii proiectului 
- Proiectul depus în cadrul schemei de granturi mici nr. 1 ”Intervenții prioritare pentru comunitățile 

rome”, apel aferent Programului „Dezvoltare Locală”, finanţat din fonduri provenite de la Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României 

- 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, 

- 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 proiectul “Educatia, prioitatea comunitatii din Budila”, denumit în 

continuare Proiectul. 

 
Art. 2. –  (1) Se constată necesitatea si oportunitatea investiției propuse, raportată la nevoile 

sociale si educationale ale comunității locale. 
                       -  (2) Se aproba utilizarea imobilului situat in comuna Budila, nr. 593A, proprietatea 
Comunei Budila, pentru realizarea activitatilor aferente Proiectului.  
                        - (3) Imobilul situat in comuna Budila nr. 593A, cladirea in care isi desfasoara 
activitatea Scoala Gimnaziala Budila, nu va fi instrainat pentru o perioada de 10 ani. 



                       -   (4) Se aproba utilizarea sediilor aferente activitatilor din proiect, situate in comuna 
Budila, strada Principala nr. 261 si strada Principala nr. 593A, aflate in proprietatea Comunei 
Budila. 

 
Art. 3. Se aproba asumarea de catre Comuna Budila a urmatoarelor responsabilitati 

financiare, în cazul obținerii finanțării prin FRDS: 
- Eventualele cheltuieli neeligibile ale proiectului 
- Cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, pentru implementarea 

acestuia in conditii optime. 

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului, din 
bugetul local si toate resursele umane necesare. 

 
Art. 5. Autoritatea administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției, salarii echipa de proiect si alte cheltuieli 
necesare bunei desfasurari a proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data incheierii Proiectului, 
din bugetul local. 

 
Art. 6. 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. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate si Secretarul general al 
comunei, doamna Benia Alexandra Aveluta, ca responsabil de proiect. 

 
Art. 8. 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. 
 

      INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1, 2 SI 3 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                               Nr.  
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din 
Budila” 

 
 
 
        Având în vedere: 
- art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
- 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,  
- Adresa nr. 267 / 20.01.2022 de la FRDS prin care se solicita Hotararea Consiliului Local privind 

asigurarea sustenabilitatii proiectului 
- Proiectul depus în cadrul schemei de granturi mici nr. 1 ”Intervenții prioritare pentru comunitățile 

rome”, apel aferent Programului „Dezvoltare Locală”, finanţat din fonduri provenite de la Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României, este necesară adoptarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii 
din Budila” 

 
 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1, 2 si 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii 

din Budila” 

 
Având in vedere: 
art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare si faptul ca a fost depus Proiectul 
în cadrul schemei de granturi mici nr. 1 ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”, apel 
aferent Programului „Dezvoltare Locală”, finanţat din fonduri provenite de la Granturile SEE 
și Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României si s-a solicitat prin adresa nr. 267 / 20.01.2022 
de la FRDS transmiterea Hotararii de consiliu local privind asigurarea sustenabilitatii, este 
necesară dezbaterea acestui Proiect de hotarare. 

Prin adresa mai sus-mentionata am fost informati ca in urma verificării formale a 
propunerii de proiect ”Educația, prioritatea comunității din Budila”, depusă și înregistrată la 
FRDS cu nr. 446/ 22.10.2021, cod PNR006, aceasta îndeplinește criteriile aferente 
conformității administrative și de eligibilitate, fiind declarată admisă pentru evaluarea de 
conținut. 
  

 
 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


