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R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
         BUDACU DE JOS 
 

P R O C E S  -  V E R B A L 
Al şedinţei ordinare – prin mijloace electronice – a  Consiliului local al comunei  

Budacu de Jos, din data de 29 decembrie 2020, ora 11:00 
 

 La această şedinţă ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare, 
respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către Primarul 
comunei prin Dispoziţia nr.96 din 23.12.2020, au fost convocaţi și au participat toți consilierii 
locali. 

Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar şi Vărărean Florin-Ioan –secretarul 
general al comunei.  

D-l Vărărean Florin-Ioan – secretarul general al comunei face cunoscut faptul că la 
sediul Primăriei sunt prezenți: d-l Simionca Florin-Sandu – primarul comunei, Vărărean 
Florin-Ioan –secretarul general al comunei și președintele de ședință, d-l Baciu Daniel-
Nicolae. 

Se efectuează prezența și se constată că toți consilierii locali sunt prezenți. 
 Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Baciu Daniel-Nicolae, care a fost ales 
preşedinte de şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada octombrie - 
decembrie 2020. 

D-l  preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi: 
1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos în anul 2021; 
2.-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către 

persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2021; 
3.-Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al comunei 

Budacu de Jos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Budacu de Jos pentru anul 
şcolar 2020-2021; 

4.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu 
de Jos pentru anul şcolar 2021-2022; 

5.-Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Budacu de Jos nr. 53 din 5.11.2020 privind  aprobarea Regulamentului  de organizare si 
functionare al  obiectivului ″ BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ″ din localitatea Jelna; 

6.-Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe ale Consiliului local al 
comunei Budacu de Jos, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2021; 

D-l consilier Banyai Daniel: O intrebare pt ordinea de zi.  De ce nu este punctul nr 7 
diverse? 

D-l primar Sandu Simionca: Am considerat ca nu e nevoie, fiind ultima ședință din 
acest an. Consilierii pot suplimenta ordinea de zi. 

D-l consilier Banyai Daniel: Dar este ordinară domnule primar. 
 Ordinea de zi, este supusă la vot și adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 3 abțineri, d-nii 
consilieri Banyai Daniel, Moldovan Bogdan și Strugari Nelu-Vasile. 
 În continuare, d-l preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
anterioare, încărcat pe Grup înainte de începerea ședinței, care este aprobat în unanimitate 
de către consilierii prezenţi. 
 D-l Vărărean Florin-Ioan – secretarul general al comunei, face cunoscut faptul că 
pentru Proiectul de hotarâre a fost emis avie favorabile de către Comisiile de specialitate, 
aspect confirmat telefonic, înainte de începerea ședinței. 

Se trece apoi la discutarea ordinii de zi: 
1.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.1 - Proiect 

de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi 
juridice din comuna Budacu de Jos în anul 2021. 

D-l primar: Impozitele și taxele au fost majorate cu 5 % ,din care 3.8% indexarea cu 
rata de inflație, care e obligatorie,astfel ca majorarea e practic de 1.2 % 
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D-l consilier Banyai Daniel: Am intrebare Pînă in aprilie consiliul local a aprobat 
indexarea cu rata inflației? 

D-l primar Sandu Simionca: Tocmai ca nu a mai fost indexata pana acum cu rata 
inflației. Astfel ca acum se stabilesc impozitele și taxele locale ținând cont și de rata inflației 

D-l consilier Bolfa Alex: Sa supunem la vot 
D-l consilier Banyai Daniel: Atunci eu consider că nu putem mări fiindcă era termin. 
D-na consilier Cimuca Anca: In iulie  urcat rat inflatie domnule Baniai. Cu 2,8 % 
D-l consilier Banyai Daniel: Am pus intrebarea domnului primar 
D-na consilier Cimuca Anca: Ar fi bine sa ne documentăm inainte de sedințe 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Nu dumneavoastră sunteți președintele de 

ședință 
D-l consilier Banyai Daniel: Doamnă învățați să mi scrieți corect numele 
D-l consilier Baciu Danut: Supunem la vot 
D-l primar Sandu Simionca: Este părerea dvs dle Banyai. Eu consider că trebuie 

stabilite asa cum le-am propus 
D-na consilier Cimuca Anca: Mă suzati eu scriu romănește. O să fiu atentă. 
D-l consilier Baciu Danut, președinte de ședință: Supunem la vot. 

 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”, d-nii 
consilieri Banyai Daniel, Moldovan Bogdan și Strugari Nelu-Vasile. 

2.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.2 - Proiect 
de hotărâre privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către persoanele fizice şi 
juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2021. 

D-l consilier Banyai Daniel: Doamnă eu pun întrebări domnului primar. Cînd vă întreb 

atunci îmi răspundeți. Modificari? 

D-l primar Sandu Simionca: D-le consilier,fiecare dintre consilieri poate avea opinii! 

La taxele speciale nu sunt propuse modificări fata de anul 2020 

D-l consilier Bolfa Alex: Degeaba îi tot ridicam de fund că ei votează împotriva 

D-na consilier Cimuca Anca: Asta e opozitia! 

D-l consilier Banyai Daniel: Deacord cînd o intreb 

D-l consilier Baciu Danut: Vă rog să votați 

D-na consilier Cimuca Anca: Nu imi spuneți dvs cand sa scriu sau să vorbesc ,vă rog 

frumos să va păstrați rautatea pt altcineva! Am terminat! 

 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

3.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.3 - Proiect 
de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al comunei Budacu de Jos în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Budacu de Jos pentru anul şcolar 2020-2021. 

D-l consilier Baciu Danut: Eu îl propun pe dl Bolfa, ca reprezentant al Consiliului local 
D-l consilier Banyai Daniel: Ce rol are reprezentantul consiliului local? 
D-l consilier Strugari Nelu: Merită! 
Secretarul general al comunei, Vararean Florin-Ioan: Este reprezentantul Consiliului 

local al comunei in Consiliul de administrație al Scolii. Participa la sedintele Consiliului, 
voteaza hotărârile... 

D-l consilier Banyai Daniel: În consiliul de administrație al școlii? 
D-l consilier Baciu Danut: Vă rog să votați 
D-l consilier Bolfa Alexandru: Eu nu votez 
D-l consilier Banyai Daniel: Așa așa 
D-l consilier Bolfa Alexandru: Va rog colegii, sa votați mai repede. Nu după opoziție 

 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi ”pentru”, d-l consilier Bolfă Alexandru 
neparticipând la vot.. 

4.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.4 - Proiect 
de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu de Jos pentru 
anul şcolar 2021-2022. 
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D-l consilier Banyai Daniel: La ce se refera? 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Rețeaua școlara este, 

conform avizului transmis de Inspectoratul Scolar... In aceeași forma ca pentru acest an 
scolar 

D-l consilier Bolfa Alexandru: Opoziția, va rog să votați și înaintea șefului, nu doar 
după șef 

Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Se propune aprobarea 
rețelei scolare in aceeași forma, pentru anul școlar 2020 - 2021 

D-l consilier Banyai Daniel: Bolfa eu știu că-i Baciu președinte 
D-l președinte de ședință Baciu Danut: Vă rog să votați 

 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

5.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.5 - Proiect 
de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 53 
din 5.11.2020 privind  aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al  
obiectivului ″ BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ″ din localitatea Jelna. 

D-l consilier Banyai Daniel: Care sînt modificările concrete? 

D-l consilier Baciu Danut: Imediat 

Secretarul general al comunei: Se propune, ca urmare a solicitarii de la Prefectura, 

sa se uniformizeze taxa de utilizare a terenului de sport sintetic, pentru toti utilizatorii 

Este propusa astfel o taxa de 50 lei /ora 

D-l consilier Banyai Daniel: Ok 
D-l consilier Baciu Danut: Trecem la vot 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Mai trebuie pus un rand de plasa de protecție 

mai sus,deoarece mingea sare din teren 
 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

6.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.6 - Proiect 
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe ale Consiliului local al comunei 
Budacu de Jos, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2021, unde îl propun 
pe dl Bolfa președinte de ședință pentru următoarele 3 luni 
 Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi ”pentru”, d-l consilier Bolfă Alexandru 
neparticipând la vot.. 

D-l consilier Banyai Daniel: Diverse? 
D-l primar Sandu Simionca: Spuneți dle Banyai..chiar dacă nu avem diverse pe 

ordinea de zi 
D-l consilier Banyai Daniel: Multumesc domnule primar 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Pentru anul ce vine ,am putea suporta 

cheltuielile pentru o echipa de fotbal a comunei, și un teren de fotbal reabilitat ?Întrucât mă 
tot întreaba tinerii care joaca fotbal 

D-l consilier Banyai Daniel: Lemne de foc la MONARIU?  Cînd? 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: As vrea sa le dau un răspuns 
D-l primar Sandu Simionca: Referitor la lemn,în zona Batale, avem o partida de 

cca.100 mc din care 51 mc lemn foc...dacă considerați ca se poate merge acum în pădure 
se poate exploata fără nicio problema 

D-l consilier Banyai Daniel: 51 m c eu zic că-i puțin . 
D-l primar Sandu Simionca: Dacă avem o echipa constituita putem discuta,inclusiv 

pe care din bazele sportive. Sa nu uitam ca echipele s-au desființat din lipsa de jucători  
Evident ca dupa aceea terenul de fotbal va fi preluat de cineva care va trebui să își asume 
responsabilitatea 

D-l consilier Banyai Daniel: Era vorba de 150de mc 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: O sa vorbesc cu ei...și o să facă o lista cu 

doritori de înscriere 
D-l consilier Banyai Daniel: S-au macar 100 de mc 
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D-l primar Sandu Simionca: Constituirea unei echipe în Campionatul județean 
presupune oricum cheltuieli semnificative inclusiv transport, taxe către AJF...Ar fi poate mai 
convenabil dacă am organiza competiții interne fie în sala fie pe sintetic fie pe terenul mare 

D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Poate o sa găsim și sponsori care sa acopere 
o parte din cheltuieli 

D-l consilier Banyai Daniel: Ar fi o varianta pt toți 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Eu zic că o echipa pe comuna ar fi 

suficient.Nu 4 
D-l primar Sandu Simionca: Consider ca varianta internă ar fi mai potrivita, pentru că 

ar participa localnicii  Cu echipă în Campionatul Judetean îmi amintesc ca erau mai mulți 
jucători din afara comunei. Referitor la lemn, azi,atât avem marcat și autorizata partida 
Avem posibilitatea de a mai marca dupa finalizarea acesteia 

D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Asta s-a datorat  
D-l consilier Banyai Daniel: Da și eu cred la fel. Fiindcă ar juca toți 
D-l consilier Bolfa Alex: Ce mai buna varianta 
D-l consilier Banyai Daniel: Eu nu mai am întrebări 
D-l primar Sandu Simionca: Revenind la discuția cu fotbalul, va informez ca avem un 

antrenor care se ocupă de  grupe de copii și care,întrucât a fost arbitru, precum și jucător de 
fotbal în Divizia A, poate gestiona organizarea unor competiti la nivelul comunei sau între 
comunele vecine 

D-l primar Sandu Simionca: Este vorba de dl Bors Alexandru 
D-na consilier Cimuca Anca: Da este foarte oki ,copilași cei mici merg deja la 

antrenamente și sunt tare incăntați! 
D-l primar Sandu Simionca: Dar, pana atunci, sa ne ajute Dumnezeu sa trecem cu 

bine peste perioada dificila cauzata de pandemie și sa avem cu toții sărbători fericite alături 
de cei dragi! 

D-na consilier Cimuca Anca: Va mulțumim domnule primar că vă ganditi la astfel de 
lucruri. Sărbători fericite la toată lumea ,Anul nou cu bucrii sănătate si binecuvăntari la toți! 

D-l consilier Baciu Danut: Declar sedinta închisă. Vă doresc sărbători fericite 
D-l consilier Coman Ghiță: Un an nou fericit colegii! 
D-l consilier Bolfa Alex: La multi ani 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Sănătate și bucurii tuturor! 
D-na consilier Cimuca Anca: Mulțumim! 
D-l consilier Coman Vasile: Sărbători fericite! 
D-l consilier Dan German: Anul  nou cu bine  ! 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: An nou fericit ! 
D-l consilier Gheorghe Marin: Un an nou fericit tuturor! 

D-l consilier Podar Toader: An nou fericit 
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 
   BACIU DANIEL-NICOLAE                  SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 


