ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

PROCES - VERBAL
Al şedinţei extraordinare – prin mijloace electronice – a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 11 decembrie 2020, ora 10:00

La această şedinţă extraordinară, desfășurată prin mijloace electronice de
comunicare, respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către
Primarul comunei prin Dispoziţia nr.90 din 7.12.2020, 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 DanielNicolae.
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 a șaptea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Budacu de Jos pe anul 2020;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de
garanţie de la FNGCIMM SA IFN nr. 160/20.06.2017 în sumă de 1.815.600 lei în pentru
implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Budacu
de Jos, județul Bistrița-Năsăud”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.
C0430A000011660600004/10.03.2017;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare si
functionare al obiectivului ″Baza sportivă multifuncțională″ din localitatea Jelna, comuna
Budacu de Jos ;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din
partida 626 IG Pr.Pietrei și stabilirea destinației unor stocuri de masă lemnoasă;
5.-Diverse.
Ordinea de zi, este aprobată, cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
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 Cosmin-Gheorghe – consilier superior, face cunoscut faptul că pentru
toate Proiectele de hotarâre au fost emise avize 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 a șaptea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Budacu de Jos pe anul 2020.
D-l consilier Banyai Daniel: Tabletele din ce bani s-au cumparat? Din bugetul local
sau de la guvern?
D-l consilier Strugari Nelu: Puteți să ne specificați sursa banilor, ptr. Tablete
D-l Primar: Tabletele achiziționate de către Primărie au fost din bugetul local.
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D-l consilier Banyai Daniel: Nu mai am întrebări
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 unanimitate de voturi.
2.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.2, Proiect
de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie de la
FNGCIMM SA IFN nr. 160/20.06.2017 în sumă de 1.815.600 lei în pentru implementarea
proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Budacu de Jos, județul
Bistrița-Năsăud”,
în
baza
contractului
de
finanțare
nerambursabilă
nr.
C0430A000011660600004/10.03.2017.
D-l consilier Banyai Dan: Care-i cauza de o tot prelungim.
Secretarul comunei că pentru a intabula drumurile cu valoarea in urma investiției, se
solicita un aviz de la Ministerul Dezvoltării,astfel ca se solicita prelungirea scrisorii de
garanție
D-l primar: Recepția lucrării s_a efectuat,așteptăm avizul de la Minister
D-l consilier Banyai Dan: Ok
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 unanimitate de voturi.
3.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.3, Proiect
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al obiectivului
″Baza sportivă multifuncțională″ din localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos .
D-l consilier Banyai Dan: La ce se referă regulamentul?
D-l consilier Strugari Nelu: Se va afișa orarul?
Secretarul comunei, Vararean Florin: Se propune inclusiv taxa de utilizare, cine poate
beneficia.. Orarul este in funcție de programari, maxim pana la ora 23
D-l consilier Strugari Nelu: Banii pot fi plătiți celui ce administrează?
Secretar: Taxa este de 50 lei / ora p si 30 lei / ora pentru localnici
D-l primar: Se propune inclusiv taxa de utilizare, cine poate utiliza terenul
D-l consilier Banyai Dan: Ok
D-l Primar: Toate le regăsiți în regulament...doar de asta a fost postat
D-l consilier Baciu Danut: Vă rog să votați
D-l consilier Strugari Nelu: Să încercăm să facem accesul cât mai flexibil:cheie,
supraveghere,...
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 unanimitate de voturi.
4.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.4, Proiect
de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din partida 626 IG
Pr.Pietrei și stabilirea destinației unor stocuri de masă lemnoasă.
D-l consilier Bogdan Moldovan Pod: Da.Cate cereri de înregistrare mai sunt active
pentru lemn de foc, și as dorii sa știu daca cei din consiliul avem dreptul la lista celor care
au primit ,și celor că au de primit
D-l consilier Banyai Daniel: La ce stocuri de masă lemnoasă vă referiți?
D-l Primar: Dacă doriți puteți suna oricând la relații cu publicul și va comunica dna
Codarean. Dacă nu va spun la ședința viitoare
D-l consilier Strugari Nelu: Ca pe vale unde ne a trimis colegul bolfa, n am găsit nr.de
ordine
D-l Primar: Stocul de lemn este la Budacu de Sus,este brad,și conform materialelor
încărcate pe grup,se va vinde ca lemn de foc pentru populația care dorește.
D-l consilierBogdan Moldovan: Sunt localnici care au primit lemn de foc de două ori în
această toamnă
D-na consilier Cimuca Anca: Foarte bine au facu cerere au au platit si au primit unde
vedeti vreo probl
D-l primar: Nu știu acum. Probabil sunt doua familii, doua gospodarii
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D-na consilier Cimuca Anca: Clar
D-l consilier Baciu Danut: Vă rog să votați
D-l consilier Bogdan Moldovan: Și alții au făcut cerere și nu au primit niciodată
D-na consilier Cimuca Anca: Si in Buduș sunt marea majoritate caselor cu doua famili
D-l consilier Bogdan Moldovan: Lemnele banuiesc că primesc pe pozitia de casa ,nu
pe familii. Un număr de casa ,o porție de lemn
D-na consilier Cimuca Anca: Daca sunt 10 in casa si e neboie de mai multe camere
incalzite nunmerge pe nr de casa. Haideti sa mu fim carcotasi unde nu e cazul
D-l consilier Bogdan Moldovan: Asta ar trebui sa ne explice cei vechi din consiliul
local,pentru că ei au votat în ședința cum se administrează lemnul
D-l consilier Banyai Dan: Principalul sa aibă domiciliul în comuna
D-l consilier Bolfa Alex: Nu aveți lemne opozitia
D-na consilier Cimuca Anca: Alte primarii nu ofara posibilitatea asta. Lemnele se
cumpara vara
D-l primar: Se respecta ordinea înscrierilor
D-l consilier Strugari Nelu: Am cumpărat din alte comune
D-l primar: Evident, vorbim de persoane care au domiciliul în comuna
D-na consilier Cimuca Anca: V - ati descurcat
Dl primar: Dl Strugari,au fost lemne și în zona,la Tău
D-l consilier Strugari Nelu: Așa să fii nevoit sa te descurci și tu
Se exprimă voturile.
Secretarul comunei: Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 3
abțineri – d-nii consilieri Banyai Daniel, Moldovan Bogdan și Strugari Nelu-Vasile.
D-l consilier Baciu Danut: Declar sedinta închisă
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BACIU DANIEL-NICOLAE
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

