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CONVOCATOR 
 

     În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), precum și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă în 
ședință ordinară Consiliul Local Budila, în data de 29.01.2021, ora 14:00, in sala de sedinte din cadrul 
Primariei Comunei Budila, având următoarea ordine de zi: 

I. Proiecte de hotarare 
1. Proiect de hotarare prin care se ia act de Incheierea Judecatoriei Brasov din dosarul nr. 

329/197/2021 prin care s-au validat mandatele consilieri locali Marșavela Vasile, Țăreanu 
Gheorghe, Olescu Ion Vasile si Vlad Constantin. 

2. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 83 din 23.11.2020 privind alegerea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Budila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului 

local din data de 25.11.2020. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

a consiliului local din data de 22.12.2020. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului 

local din data de 29.12.2020. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata 

a consiliului local din data de 07.01.2021 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2021, a prețului de referință a masei 

lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a criteriilor,  
volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la 
licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului maxim 
al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere   

9. Proiect de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 81 din 23.11.2020 privind 
validarea consilierilor locali supleanti 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila în 
anul școlar 2021-2022   

11. Proiect de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 54 din 27.07.2020 privind 
desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program 
Normal Budila și al Școlii Gimnaziale Budila, pentru anul școlar 2020-2021 

12. Proiect de hotarare privind intabularea imobilului teren T 3, P 29, situat in extravilanul 
comunei Budila 
 

     II. Probleme diverse 
        

             Am primit un exemplar din proiectul de hotărâre, precum și anexele acesteia.     
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Proiecte de hotarare care vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Proiect de hotarare care va fi transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.  1: 8 
Proiect de hotarare care va fi transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.  2: 10 
Proiect de hotarare care va fi transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.  1, 3: 12 
Proiect de hotarare care va fi transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.  2, 3: 11 
Comisiile de specialitate pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari. 
 
 
 

1. CHIFU SANDU ........................................................................................... 
2. CONSTANDIN IOAN.................................................................................. 
3. CSIKI KALMAN ......................................................................................... 
4. DUDAS JAKAB .......................................................................................... 
5. FARKAS ȘTEFAN GABRIEL ................................................................... 
6. GANEA FLORENTIN ................................................................................ 
7. GANEA MARIAN ...................................................................................... 
8. MARȘAVELA IORDAN............................................................................. 
9. MARȘAVELA VASILE............................................................................. 
10. NOAPTEȘ ION ........................................................................................... 
11. OLESCU ION VASILE.............................................................................. 
12. ȚĂREANU GHEORGHE .......................................................................... 
13. VLAD CONSTANTIN................................................................................ 
 

                                       PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL, 
                                 Irimia MARȘAVELA                                        Alexandra-Aveluta BENIA                       


