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         In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov a adus la cunostinta publica 

faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe 

anul 2022, prin anuntul 362/12.01.2022, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al comunei Budila, judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice sunt asteptate la sediul Primariei pentru a sustine 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, 

in 10.02.2022 ora 16:00.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
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     Nr. 359/12.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

  

1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 155 

alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 317/2021 a bugetului 

de stat pe anul 2022. 

 Cheltuielile bugetului local se efectuează în concordanţă cu atribuţiile care-i revin autorităţii 

administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite, în vederea funcţionării şi în interesul 

colectivităţilor locale. 

 În anul 2022, investiţiile vor ocupa o pondere importanta în cadrul bugetului, unele obiective 

sunt în derulare prin proiecte multianuale, altele se vor finaliza si totodata vor fi abordate noi investitii 

atat din bugetul local cat si din fonduri nerambursabile. 

 Proiectul de buget pe anul 2022 se bazează pe continuarea finantarii lucrarilor in derulare, pe 

acoperirea cheltuielilor de functionare, pe propunerile unitatii de invatamant şi reflectă în principal 

functionarea în condiţii normale a administratiei locale. 

 La propunerea bugetului local s-au avut in vedere urmatoarele: 

-salarii si contributii pentru angajatii Primariei Comunei Budila,  

-indemnizatii demnitari 

- indemnizatii de hrana si norme de hrana pentru angajatii Primariei 

-produse de papetarie, birotica, curatenie, tonere, produse pentru imprimante si alte bunuri si materiale 

pentru functionare 

- energie electrica pentru Primarie, Biblioteca, Remiza, si alte puncte de consum ale Primariei, inclusiv 

Caminul Cultural si iluminatul public 

-servicii de alimentare cu apa si salubritate 

- materiale pentru instalatii 

- contributii catre asociatiile din care Primaria face parte (ex. ACOR, GAL Curbura Carpatilor, ADI 

ISO MEDIU, AMDDTP, ADDJB) 



- carburanti pentru autoturisme, autospeciala stins incendii, buldoexcavator, tractor, drujba, masina de 

tuns iarba si alte utilaje din dotare, deszapezire 

- piese de schimb pentru autoturisme si utilaje, anvelope 

-servicii postale, internet, telefonie, wi-fi, Office 

- obiecte de inventar si mijloace fixe (pentru sistemul de monitorizare video, imprimante etc) 

- servicii de arhivare, GIS, ridicari topografice,  

- PUG 

- programe informatice pentru compartimentul Asistenta Sociala, Agricol, Registratura, Biroul 

Financiar Contabil 

- consultanta achizitii 

- consultanta scriere si depunere proiecte pentru fonduri nerambursabile 

-asigurari cladiri, bunuri, autoturisme, utilaje, pompieri voluntari, ITP, roviniete 

-materiale necesare impotriva COVID 19 

- reparatii curente, inclusiv la Biblioteca, spatiul pentru Dispensar 

- consultanta juridica pentru cauzele care necesita avocat 

- plata salarii asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

-plata drepturi castigate in instanta de asistentii personali- norma de hrana si vouchere de vacanta 

- indemnizatii persoane cu handicap, norma hrana 

- ajutoare de inmormantare – 1000 lei/persoana decedata, ASF, VMG, ajutoare pentru persoane 

victime ale violentei domestice, tichete educationale 

- indemnizatii consilieri locali – 10% din indemnizatia primarului si contributii aferente 

- materiale si prestari servicii cu caracter functional 

-sume pentru burse scolare 

-sume solicitate de institutiile de invatamant, necesare pentru functionarea acestora 

-imbracaminte si incaltaminte pentru prescolari 

-dulciuri pentru prescolari si scolari 

-SSM, servicii medicina muncii, servicii aviz psihologic pentru asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap  

-suma aferenta investitiei Reabilitare si dotare camin cultural, in comuna Budila, judetul Brasov, suma 

neeligibila in proiect 

- suma aferenta Proiectului Cheia viitorului-Incluziune sociala in Comuna Budila, cheltuieli conexe, 

inclusiv pentru construire gradinita 

- suma aferenta Proiectului Electrificare in comuna Budila, aferenta asigurarilor panourilor fotovoltaice 

si a cheltuielilor conexe 

- suma aferenta contributiei in proiectul School- My Future implemetat prin Romact 

-mentenanta iluminat public 

-Reparatii cladire Delinus  



- asfaltare conform contract in urma procedurii simplificate din 2021- Modernizare strazi Asfaltare 

Comuna Budila 

-diriginti de santier pentru lucrari 

-transport metropolitan prin RAT 

-reparatii strazi si drumuri 

-piatra, nisip, agregate 

-clorura de var pentru clorinare apa potabila si statie clorinare cu panouri fotovoltaice 

-sustenabilitate proiect FRDS Centru de resurse pentru copii si tineri romi din comuna Budila- salarii 

echipa proiect, catering, asigurare bunuri (calculatoare, imprimanta, mobilier), birotica, produse 

dezinfectante, masti COVID 19, produse de curatenie 

-salarii echipa proiecte 

-transport profesori 

- cheltuieli cu bunuri si servicii (ex. servicii copiere, taxe avize, servicii analiza proba apa potabila etc) 

-cheltuieli pentru situatii de urgenta 

   
      În confomitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, ale Legii nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la afişarea la sediul Primăriei comunei Budila, 

str. Principală, nr. 261, precum și pe site-ul instituției, respectiv www.budila.ro, a proiectului bugetului 

local pe anul 2022.  

 

2. Concluzii, constatări și propuneri 

   Ținând cont de cele prezentate mai sus, propunem analizarea proiectului de hotărâre sus-menționat 

în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local al comunei Budila.  

 

3. Raport de specialitate  

     - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 

      - adresa de la DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022 

- prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 aln. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 

Primar, 

Irimia MARȘAVELA 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 
  

 

F:17 

Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ______în data de ________, 

 

   Analizând Referatul de aprobare nr. 359 din 12.01.2022 al Primarului Comunei Budila în 

calitate de iniţiator, prin care s-a propus aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022,  

              Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

privind aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

- adresa de la DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022 

- anuntul de afisare a proiectului de buget 

- HCL 51 din 10.12.2019 privind aderarea comunei Budila la Asociaţia Comunelor din România 

     - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 

      - prevederile art. 5 alin. (2), art. 32, art. 35 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern 

- prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022, al comunei Budila, 

județul Brașov, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

   Art. 3. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului comunei 

Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP Brașov și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Budila. 

 

               Inițiator,                                                                           Vizat pentru legalitate, 

                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

    Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1 
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HOTĂRÂREA Nr. 27 Data 11.02.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

 

 Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă extraordinară de indata, în data de 

11.02.2022, 

   Analizând Referatele de aprobare nr. 359/12.01.2022 si nr. 1492/10.02.2022 ale Primarului 

Comunei Budila în calitate de iniţiator, precum şi Rapoartele de specialitate nr. 360/12.01.2022 si 

1493/10.02.2022, ale Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, prin care s-a 

propus aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022,  

              Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

privind aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

       - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe secțiunea de dezvoltare a 

bugetului local al comunei Budila, pentru anul 2021 

      - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizării, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni 

      - prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 

      - adresa de la DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022 

- Adresa nr. 6302/2555/27.01.2022 de la Consiliul Județean Brașov, inregistrata la UAT Budila sub 

nr. 1127/31.01.2022 

- adresa nr. 1317/04.02.2022 de la ACOR 

- adresa nr. 168/20.01.2022 de la AMDDTPBv, inregistrata la UAT Budila sub nr. 793/20.01.2022 

- anuntul de afisare a proiectului de buget 

- HCL 51 din 10.12.2019 privind aderarea comunei Budila la Asociaţia Comunelor din România 

     - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile art. 5 alin. (2), art. 32, art. 35 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern 

- prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  

 



administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022, al comunei Budila, 

județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 2. (1) Se aproba lista de investitii pentru anul 2022, conform anexei nr. 4, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

               (2) Se modifica denumirile investitiilor fata de anul 2021, dupa cum urmeaza: 

Actualizare Studiu de Fezabilitate - Desfiintare imobil-cladire depozit, infiintare si dotare 

gradinita 

Actualizare PUZ-Infiintare si dotare gradinita 

Reabilitare si dotare Camin cultural Budila 

Reparatii capitale cladire Delinus 

Actualizare P.U.G Comuna Budila 

Modernizare strazi - Asfaltare Strada Morii 1-Tolea, Strada Morii 2-Cucu, Strada Morii 

3-Bodeanu, Strada Morii 4-Balotul 

    Art. 3. Se aproba bugetul Proiectului „School-My future” ( Scoala – Viitorul meu), Sectiunea 

D, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art. 4.  Se aproba bugetul Proiectului “Cheia viitorului – Incluziune Sociala in comuna 

Budila” , Sectiunea D, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art. 5. Se aproba asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern 

in sistem de cooperare pentru exercitiul bugetar 2021 aferent Compartimentului audit public 

intern din cadrul Filialei Judetene Brasov a Asociatiei Comunelor din Romania, contributiile 

lunare datorate fiind stabilite in baza Acordului de cooperare nr. 262/19 mai 2016, cu 

modificarile aduse de Actele aditionale ulterioare, astfel: 

-cheltuieli salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasarile: 29.420 lei 

- cheltuieli pentru pregatirea profesionala: 780 lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 4600 lei, total cheltuieli 34.400 lei/an. 

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

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

    Art. 7. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului comunei 

Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP Brașov și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Budila. 

 

      Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 12 consilieri locali, din numărul de 
13 consilieri aleși, cu un număr de 12 voturi pentru. 
 
                                                                                    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                         Secretar general al comunei Budila, 

                 Vlad CONSTANTIN                                                            Alexandra Aveluta BENIA 


