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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. 4256 din data de 22.05.2020 
 -  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 in data de 28.05.2020, 
ora 16:00, in sala de sedinte din cadrul Primariei Comunei Budila, cu următorul proiect al: 
 

ORDINII DE ZI: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului 

Local din data de 29.04.2020. 
3. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 14/25.03.2020 pentru aprobarea 

dezlipirii imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100415 
4. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 15/25.03.2020 pentru aprobarea 

dezlipirii imobilului situat in comuna Budila, nr. cadastral 100810 
5. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 16/25.03.2020 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’- faza PTh 
si DE 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
aparatului de specialitate al primarului comunei Budila si a Regulamentului de Ordine 
Interioara a aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Consiliului Local Budila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau 
lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plată, 
constând în scutiri de taxa speciala de salubritate pentru pentru veteranii de război, 
văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi 



în gradul I de invaliditate si scutiri de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al Comunei Budila 

10. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila pentru 
anul 2020.         

12. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
constituit la nivelul comunei Budila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si 
statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 
775/24.03.2005 inchieiat cu Kovacs Ildiko. 

 

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.            


