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 DISPOZITIA Nr.  240    din 19.03.2020 

 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă ordinară  

 

Primarul comunei Budila, 

          Având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare emitere dispozitie nr. 2706 din data de 19.03.2020 

 -  prevederile art. 133 alin. (1)  și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificarile ulterioare, 

     

     In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

și completările ulterioare , 

 

DISPUNE: 

    Art. unic. - Consiliul Local al Comunei Budila, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 25.03.2020, 

ora 15:00, la Caminul Cultural al Comunei Budila, cu următorul proiect al: 

 

ORDINII DE ZI: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 

Consiliului Local din data de 28.02.2020. 

2. Proiect de hotarare pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 

starea economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2019. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltueli pe anul 

2019, intocmit de Regia Publica Locala Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA pentru 

administrarea fondului forestier proprietatea Comunei Budila. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila pentru 

anul 2020.                                    

5. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in comuna Budila, nr. 

cadastral 100415. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in comuna Budila, nr. 

cadastral 100810. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor 

tehnco-economici ai obiectivului de investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, 

comuna Budila, judetul Brasov’’- faza PTh si DE 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie 

Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, 

comuna Budila, judetul Brasov’’. 



9. Proiect de hotarare privind încheierea unor contracte de asistenţă si reprezentare juridică 

cu Cabinete de avocat. 

       

II. Probleme diverse 

 

 

PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                          IRIMIA MARȘAVELA                                            ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

Prezenta s-a difuzat:                                                                

-1 ex. primar;  

-1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov; 

-1 ex. colectie; 

- consilieri locali ; 

-1 ex. dosar sedinta ; 

- pe pagina de internet www.budila.ro.            


