Nr. 2929/25.03.2020
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA

Proces-Verbal
al ședinței ordinare a Consiliului Local Budila
încheiat astăzi 25.03.2020
Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Conform prezenţei efectuate, la şedinţa Consiliului Local Budila sunt prezenţi 12 consilieri
locali în funcţie din numărul total de 13, din care 1 post vacant, astfel că se respectă prevederile
art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, şedinţa Consiliului Local al
comunei Budila este legal constituită.
Alte persoane prezente la ședință: domnul Primar Marșavela Irimia, doamna secretar general
Benia Alexandra Aveluta, domnul Comănar Ioan- administrator al S.C. CLB TRANSRUT
S.R.L., referent Dogariu Diana.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dudas Jakab.
Doamna secretar general Benia Alexandra face o scurta informare cu privire la
desfasurarea sedintelor de consiliu local (documentele ce tin de sedință si responsabilitatile
comisiilor de specialitate). Fiecare comisie are cate un secretar si cate un presedinte, iar
presedintele convoaca membrii comisiei inainte de sedința de consiliu, cum s-a facut si pana in
prezent. Dna secretar general mentioneaza ca, pentru redactarea avizului comisiei, va pune la
dispozitia membrilor comisiei de specialitate, un calculator din primarie. Lucrarile comisiilor de
specialitate se consemnează de secretarul acestora intr-un process-verbal care se semnează de
presedintele de sedinta si de secretarul acestora, iar participarea membriilor comisiei de
specialitate este obligatorie.
Domnul presedinte de sedinta Dudas Jakab mentionează ca s-a încercat sa se organizeze
sedinta de consiliu prin mijloace electronice, dar din punct de vedere tehnic nu s-a putut. Acesta
adauga faptul ca aceasta sedinta s-a organizat cu permisiunea Institutiei Prefectului Brasov, dar
cu conditia de a se desfasura pentru o perioada cat mai scurta de timp.
Domnul președinte de ședință menționează ca a primit toata documentatia pentru această
ședință și dă citire ordinii de zi, astfel:
I. Proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
a Consiliului Local Budila din data de 28.02.2020.
2. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului elaborat de primarul comunei
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privind starea economică, socială si de mediu a comunei Budila pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2019, întocmit de R.P.L. Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului R.A.
pentru administrarea fondului forestier proprietatea comunei Budila;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării 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 documentației tehnico-economice si ai
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare si dotare
Camin Cultural Budila, jud. Brasov”, faza PTH și DE.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de
Garanție Bancară – IG 173301065 pentru realizarea investiției ”Reabilitare și dotare
Cămin Cultural Budila, judetul Brasov”.
9. Proiect de hotarare privind încheierea unor contracte de asistență si
reprezentare juridică cu Cabinete de avocat.
II. Probleme diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.(12 pentru).
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Local Budila din data de 28.02.2020.
- Domnul președinte de ședință menționează ca a primit toata documentatia pentru această
ședință și supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local Budila din data de 28.02.2020. Acesta se aprobă cu 11
voturi pentru din 12 consilier prezenți ( 1 abtinere dl. consilier Szekely Stefan), adoptându-se
Hotărârea nr. 10/25.03.2020 a Consiliului Local al comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre pentru însușirea raportului elaborat de
primarul comunei privind starea economică, socială si de mediu a comunei Budila pe anul 2019.
Domnul presedinte de sedinta Dudas Jakab mentioneaza ca toti memrii Consiliului Local au
primit documentatia pentru acest proiect de hotarare și întreabă daca sun obiectii.
- Nemaifiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot Proiectul de hotărâre pentru
însușirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială si de
mediu a comunei Budila pe anul 2019, care se aprobă cu 12 voturi “pentru” din 12 consilieri
prezenți, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local nr. 11/25.03.2020.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea execuției
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, întocmit de R.P.L. Ocolul Silvic Bucegi
Piatra Craiului R.A. pentru administrarea fondului forestier proprietatea comunei Budila
Domnul Dudas Jakab adauga faptul ca fiecare consilier a primit impreuna cu
convocatorul un raport detaliat pentru acest proiect de hatarare, iar acesta necesită aprobat
pentru ca cetatenii comunei sa primeasca transa anuală de lemne. In cazul in care sunt
probleme vor fi comunicate de catre reprezentanții Ocolului Silvic Bucegi Piatra Craiului.
Acesta intreabă daca mai este ceva de adaugat.
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- Nemaifiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, întocmit
de R.P.L. Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului R.A. pentru administrarea fondului
forestier proprietatea comunei Budila, care se aprobă cu 12 voturi “pentru” din 12
consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr. 12/25.03.2020 a Consiliului Local al
comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Budila pentru anul 2020.
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil
s-au efectuat modificari între capitole la sectiunea ”functionare” .
Dudas Jakab întreabă daca sunt obiectii.
- Nemaifiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Budila pentru anul 2020, care
se aprobă cu 12 voturi “pentru” din 12 consilieri prezenți, adoptându-se Hotărârea nr.
13/25.03.2020 a Consiliului Local al comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea dezlipirii
imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100415.
Dl. Dudas Jakab intreaba despre ce imobil este vorba.
Dna secretar general îi răspunde ca este vorba despre mansarda dispensarului.
Dl consilier Szekely intreabă care este motivul pentru care se face lucrarea de
dezlipire a mansardei dispensarului.
Domnul Primar mentionează ca intr-o sedintă anterioara s-a aprobat vanzarea
acestui imobil.
Domnul Szekely intreaba în ce sedinta si adauga faptul ca dumnealui nu este de
acord ca acest imobil sa se puna in vanzare.
Domnul Primar mentionează ca este hotarare de consiliu local.
Domnul Szekely adauga faptul ca acest imobil este locuință de serviciu pentru
medicii de familie din comună si este nevoie de acest imobil.
Domnul Primar comunica faptul ca dispensarul va fi mutat in cladirea unde a fost
”Delinus-ul” si care acum este in renovare.
Dl Szekely Stefan spune ca a auzit ca ar fi vorba despre domnul Nichita Razvan, fost
secretar, care ar dori sa cumpere acest imobil si intreaba daca este cu dedicatie.
Dl Primar spune ca acest imobil va fi scos la licitatie conform legii.
Domnul Dudas ii raspunde domnului Szekely ca nu este cu dedicatie, iar acest imobil
va fi scos la licitatie, acolo unde va putea participa oricine. Daca exista HCL pentru
aprobarea vanzarii acestui imobil va trebui verificat in care sedinta a fost aproba aceasta
vanzare. Acesta adauga ca in aceasta sedintă se supune spre aprobare lucrarea cadastrala,
prin urmare acesta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii
imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100415, care se aprobă cu 11 voturi
“pentru” din 12 consilieri prezenți (1 vot împotrivă Szekely Stefan), adoptându-se
Hotărârea nr. 14/25.03.2020 a Consiliului Local al comunei Budila.

- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea dezlipirii
imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100810.
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Dna secretar general precizeaza ca este vorba de păsunea unde a fost aprobata
înfiintarea unei piete.
Dl. Primar mentioneaza ca aceasta pasune va fi impartita o parte pentru piata si o
parte locuri de casa ce vor fi puse spre vanzare.
Domnul Dudas Jakab supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea
dezlipirii imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100810, care se aprobă cu
11 voturi “pentru” din 12 consilieri prezenți (1 abtinere Szekely Stefan), adoptându-se
Hotărârea nr. 15/25.03.2020 a Consiliului Local al comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea documentației
tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Reabilitare si dotare Camin Cultural Budila, jud. Brasov”, faza PTH și DE.
Dl Dudas mentioneaza ca documentia pentru acest obiectiv de investitii a fost
depusa si intreaba daca are cineva ceva de obiectat.
- Nemaifiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice si ai indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții „Reabilitare si dotare Camin Cultural Budila,
jud. Brasov”, faza PTH și DE, care se aprobă cu 11 voturi “pentru” din 12 consilieri
prezenți (1 abinere Szekely Stefan), adoptându-se Hotărârea nr. 16/25.03.2020 a
Consiliului Local al comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind aprobarea solicitării de
prelungire a Scrisorii de Garanție Bancară – IG 173301065 pentru realizarea investiției
”Reabilitare și dotare Cămin Cultural Budila, judetul Brasov”.
Dna secretar general precizeaza ca aceasta scrisoare de garantie bancara s-a facut in anul
2017, iar acum se solicita prelungirea acesteia pentru a se putea finaliza documentatia.
Dl Dudas intreaba daca sunt obiectii.
- Nemaifiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție Bancară – IG
173301065 pentru realizarea investiției ”Reabilitare și dotare Cămin Cultural Budila,
judetul Brasov”, care se aprobă cu 11 voturi “pentru” din 12 consilieri prezenți (1 abinere
Szekely Stefan), adoptându-se Hotărârea nr. 17/25.03.2020 a Consiliului Local al
comunei Budila.
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind încheierea unor contracte
de asistență si reprezentare juridică cu Cabinete de avocat.
- Dl Dudas supune la vot Proiectul de hotărâre privind încheierea unor contracte
de asistență si reprezentare juridică cu Cabinete de avocat, se aprobă cu 11 voturi
“pentru” din 12 consilieri prezenți (1 abinere Szekely Stefan), adoptându-se Hotărârea nr.
18/25.03.2020 a Consiliului Local al comunei Budila.
Probleme diverse
Dl. Dudas intreaba daca sunt alte probleme urgente si îi da cuvantul domnului
Comănar, administratorul firmei de salubritate S.C. CLB TRANSRUT S.R.L.
Dl. Comanar da citire solicitarii inregistrate sub nr. 2882/2020 si precizeaza
urmatoarele:
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Conform Legii salubrizarii localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificariel si
completarile aduse prin Legea nr. 99/2014, autoritatile administratiei publice locale au
obligatia sa implementeze un sistem de colectare separată a deseurilor de minim 4 tipuri de
deseuri: hartie, mase plastice, metale si sticlă. Daca in situatia in care acest lucru nu este
posibil din punct de vedere tehnic, economic sau din alte motive, autoritatile administratiei
publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata a deseurilor
municipale pe miim 2 fractii, respectiv umeda si uscata.
Pentru incadrarea in prevederile legii salubrizarii localitatilor, firma a achizitionat,
inscriptionat si montat un numar de 40 de cosuri stradale, s-au achizitionat 2 containere de
1100 litrii, urmand a se hotarî unde vor fi amplasate si de cate cosuri stradale mai este nevoie
pentru a completa fiecare strada. S-au achizitionat 2000 de saci de 120 l pentru colecatrea
separata a deseurilor reciclabile si distribuirea acestora cetatenilor, pentru care, firma
solicita ajutorul d-lui primar, d-lui viceprimar si al domnilor consilieri locali.
Pentru implementarea serviciilor de colectare selectiva si pentru că deseurile
reciclabile nu se pot transporta in aceeasi masina de salubritate, S.C. CLB TRANSRUT
S.R.L. solicita acordul pentru achizitionarea unei autoutilitare avand masa maxima
autorizata sub 3,5 tone (care nu necesita copie conforma, certificat de atestare capacitate
transport marfă,etc.) si o locatie adecvata pentru depozitarea temporara a acestor deseuri,
de exemplu o platforma betonata sau hală pentru presortarea materialelor reciclabile.
Dl Comanar mentioneaza ca o problema cu privire la ajustarea tarifelor. Consiliul
Local Brasov, prin Hotararea nr. 791, a aprobat ajustarea tarifelor pentru activitati specifice
serviciului de salubrizare si depozitare la Depozitul ecologic din Brasov. Tariful de
eliminare prin depozitare a crescut de la 67 lei la 84 lei/tona la care se adauga si contributia
pentru econnomia circulară.
Dl administrator precizeaza ca o sa faca o analiza de costuri pana la urmatoarea
sedinta si solicita consiliului local sa ia in calcul majorarea tarifului aferent serviciilor de
salubritate de pe raza comunei. Acesta comunica faptul ca, pana la sfarsitul acestui an,
conform legii, Romania va trebui sa asigure si sa raspunda pentru colectarea separata,
transportul, neutralizarea, valorificarea si eleminarea finală a deseurilor si trebuie sa asigure
un pinion de pregatire pentru reutilizare si reciclare a minim 50% din masa raportata.
Domnul Comanar este de parere ca ar trebui sa se inceapa procedurile ca sa nu se ajunga
in situatia de a primi amenzi.
Dl. Primar precizeaza ca firma de salubritate are de recuperat o suma de bani de la
Primaria comunei Tarlungeni, pe baza contractului incheiat in anul 2019.
Dl Comanar mentioneaza ca autoutilitara va fi in valoare de 8000 de euro deoarece
nu este noua, o autoutilitara noua este foarte scumpa.
Membrii Consiliului Local sunt de acord cu achizitionarea de catre firma de
salubritate a unei autoutilitare pentru colectarea deseurilor reciclabile.
Dl Primar face o scurta informare si comunica faptul ca se interzice aruncarea la
fosta groapa de gunoi sau in orice alt loc de pe raza comunei a deseurilor si este de parere
ca ar trebui mai bine sa se programeze o zi pe saptamana in care sa se colecteze deseurile
pentru a preveni aruncarea de catre cetateni a gunoiului in locuri interzise.
Dl Comanar considera ca ar trebui sa se programeze o zi in care sa se colecteze
deseurile voluminoase.
Dl Dudas propune ca pana la urmatoarea sedinta de consiliu, domni consilieri sa
vina cu propuneri pentru a pune la dispozitia firmei de salubritate o locatie pentru
presortarea materialelor reciclabile.
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Dl Csiki intreaba care este situatia la nivelul comunei in ceea ce priveste pandemia
de coronavirus, iar domnul primar ii raspunde ca la nivelul comunei nu sunt cazuri de
infectii cu coronavirus, doar persoane izolate.
Domnul Csiki face o scurta observatie cu privire la domnul politist local Costica
Mucilenita care nu poarta uniforma de serviciu, iar conform Legii politiei locale acesta este
obligat sa poarte uniforma si solicita sa se ia masuri.
Dl Dudas propune sa i se puna in vedere dlui politist ca aceasta problema s-a discutat
in cadrul sedintei de consiliu si ca este obligat sa poarte uniforma conform legii.Toti
membrii consiliului local sunt de acord cu aceasta propunere.
Dna consilier local Ganea Mioara intreaba daca exista o situatie cu persoanele in
varsta care nu se pot deplasa sau care nu au venituri.
Domnul Primar ii raspunde ca dna Caldare Erika si dna Dudas Gyongyi se ocupa de
acest lucru si sunt in curs de identificare a acestor persoane.
Dl Dudas ii roaga pe domnii consilieri sa sprijine primaria in identificarea
persoanelor in varsta se peste 65 ani care au nevoie de ajutor si sa comunice Primariei si
medicilor de familie. Acesta mentioneaza pe scurt ce propuneri s-au aprobat in sedinta
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință, declară ședința închisă.
Fac precizarea că s-au discutat punctele de pe ordinea zi și au fost adoptate hotărâri în acest
sens.
Față de aspectele prezentate mai sus, am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur
exemplar.

Președinte de ședință,
Dudas Jakab

Secretarul general al comunei Budila,
Benia Alexandra Aveluța
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