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

PROCES - VERBAL
Al şedinţei ordinare – prin mijloace electronice – a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 28 ianuarie 2021, ora 10:00
La această şedinţă ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare,
respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către Primarul
comunei prin Dispoziţia nr.3 din 28.01.2021, 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 Bolfă Alexandru.
Se efectuează prezența și se constată că toți consilierii locali sunt prezenți.
Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Bolfă Alexandru, care a fost ales preşedinte
de şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada ianuarie - martie 2021.
D-l preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Legii nr.
416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos
pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare;
3.-Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Comuna
Budacu de Jos a drumurilor de exploatație agricolă identificate în CF nr. 27594, CF
nr.27595, CF nr.27598, CF nr.27592, CF nr.27597, CF nr.27590, CF nr.27593 și CF
nr.27596;
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de
Jos nr. 56 din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos în anul 2021;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Budacu de Jos si
Scoala Gimnaziala din comuna Budacu de Jos în vederea implementarii proiectului:
„Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Şcoala gimnaziala din comuna
Budacu de Jos”;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC la Școala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”;
D-l primar Sandu Simionca:: Propun sa se suplimenteze ordinea de zi cu punctul
diverse
Ordinea de zi, cu suplimentarea propusă, este supusă la vot și adoptată în
unanimitate de către consilierii 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 Florin-Ioan – secretarul general al comunei, 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 stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416 / 2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
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D-l consilier Strugari Nelu: La pct. 5 din anexa2, toate pers. Peste 70 ani, primesc Sau
este un plafon, de venit minim?
Secretarul general al comunei: Este vorba de posibilitatea de a se acorda acestor
persoane. Anul trecut nu a beneficiat nici o astfel de persoana.
D-l consilier Strugari Nelu: În funcție de ce?
Secretarul general al comunei: In functie de starea lor sociala, nevoile acestora si,
evident, in functie de prevederile bugetare. Dar, dupa cum spuneam nici anul trecut nu au
fost beneficiari. Referitor la beneficiarii de ajutor social va informez ca sunt în prezent 8
dosare iar persoane apte de munca sunt 4.
D-l consilier Strugari Nelu: Tre stabilit un plafon de venit
D-l primar Sandu Simionca: Se vor acorda aceste ajutoare în urma unor anchete
sociale
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Mai sunt întrebări? Supun la vot
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi ”pentru” și o abținere, d-l Strugari NeluVasile.
2.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.2 - Proiect
de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos pentru
trimestrul al IV-lea al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare;
D-l consilier Banyai Daniel: La cheltuieli la invatamint ajutoare sociale 1o8000 in
numerar ce reprezintă și cine s beneficiari?
D-l primar Sandu Simionca: Este vorba despre sumele date de școală pentru copiii
cu CES, bani care provin de la guvern
D-l consilier Banyai Daniel: Puteam obține lista cu beneficiarii?
D-l primar Sandu Simionca: Putem sa o solicitam de la scoala
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Pentru alimentare cu gaze naturale ,suma de
88300 ce reprezintă?
D-l primar Sandu Simionca: Studiu de fezabilitate și pregătirea documentelor în
vederea depunerii proiectului
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Am înțeles
D-l consilier Banyai Daniel: La drumuri și poduri ce reprezintă la bunuri și servicii
suma de 3029697. Ce sa plătit?
D-l primar Sandu Simionca: Diferența la drumurile agricole
D-l consilier Banyai Daniel: Catre cine?
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Daca nu sunt întrebări, supunem la vot
D-l primar Sandu Simionca: Către executantul LDP
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 abțineri – d-nii consilieri Banyai
Daniel, Moldovan Bogdan-Cătălin și Strugari Nelu-Vasile.
3.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.3 - Proiect
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Comuna Budacu de
Jos a drumurilor de exploatație agricolă identificate în CF nr. 27594, CF nr.27595, CF
nr.27598, CF nr.27592, CF nr.27597, CF nr.27590, CF nr.27593 și CF nr.27596.
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: 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 modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 56
din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Budacu de Jos în anul 2021.
D-l consilier Banyai Daniel: Se modifica doar cele 3 anexe?
D-l primar Sandu Simionca: Da
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Se propune modificarea
doar a Anexelor 7, 8 si 9
D-l consilier Banyai Daniel: Ok
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Daca nu sunt întrebări, supunem la vot
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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 aprobarea parteneriatului dintre comuna Budacu de Jos si Scoala
Gimnaziala din comuna Budacu de Jos în vederea implementarii proiectului: „Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC la Şcoala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”.
Secretarul general al comunei: Este vorba de aceleasi proiecte care le-am aprobat la
finalul anului treut insa sunt modificari , in sensul ca o parte din elevi au beneficiat de tablete
de la Primarie si Inspectoratul Scolar
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Supunem la vot
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 aprobarea proiectului: „Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC la Școala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”.
D-l consilier Strugari Nelu: S a stabilit firma de consultanță? Cheltuieli eligibile cu
consultanța, doar 5000,iar restul de 72.350? Sunt de la bugetul nostru? Cine a stabilit preț
ptr. Elaborare cerere, 17.850?
D-l primar Sandu Simionca: Ordonatorul de credite în conformitate cu ghidul de
finantare
Secretarul general al comunei: Am primit, chiar acum, pe mail, varianta modificata a
bugetului. Va rog sa o analizati.
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: De unde așa preturi la aparatură ?
Secretarul general al comunei: Preturile, de fiecare data, sufera modificari, in sensul
ca scad, in urma procedurilor de achizitie publica.
D-l primar Sandu Simionca: Firma de consultanta este Business Form Cons Srl.
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Am înțeles .
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Mai aveți întrebări?
D-l consilier Strugari Nelu: Rest neeligibile, de la buget local?
D-l primar Sandu Simionca: Da, de la buget. Orice e neeligibil, trebuie suportat din
bugetul local
D-l consilier Strugari Nelu: Foarte mari cheltuieli ptr. Consultanță.: 17.850 o cerere de
finanțare?
D-l primar Sandu Simionca: Găsiți dvs pe altcineva mai ieftin? Dar dacă castigam
proiectul?
D-l consilier Strugari Nelu: Am înțeles, pe repede înainte
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: 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” si 3 abtineri (d-nii consilieri Banyai
Daniel, Moldovan Bogdan și Strugari Nelu.)
7. Diverse.
D-l consilier Strugari Nelu: N am primit răspuns de la județ, în legătură cu restricția
de viteză în Jelna! Accidente multiple
D-l consilier Banyai Daniel: Cum rămâne cu drumul ciurzi din MONARIU, cînd se
finalizează lucrarea?
D-l primar Sandu Simionca: Așteptăm, va informam când o sa primim. De îndată ce
permite vremea, sa înghețe mai tare sau sa se usuce
D-l consilier Strugari Nelu: Trece timp, accidente din ce în ce mai grave
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Pe marginea râului din Budus. Se va monta o
balustradă între poduri sau v-a rămâne așa ?in fiecare zi vad copiii cum circula pe marginea
râului... Sau lucrarea este finalizată in totalitate?
D-l primar Sandu Simionca: Lucrarea este finalizata în totalitate, a fost lucrarea
Aprlor Romane, care o au în administrare
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Trebuie sa facem o cerere către ei ? Sau o
sesizare
D-l primar Sandu Simionca: Da, se poate face
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Copiii se împing unul pe altul în glumă
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D-l consilier Baciu Danut: Ce facem cu semnele de circulație căzute și îndoite?
D-na consilier Cimuca Anca: Sau montarea de parapeti la limita drumului public
D-l primar Sandu Simionca: Le vom repara sau vom achiziționa altele
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Mai sunt întrebări?
D-l consilier Banyai Daniel: Cu camerele de supraveghere in comună rămîn la altele?
De pe un an pe altu?
D-l consilier Baciu Danut: Plăcute de avertizare pentru semnalizarea locurilor unde
nu au voie sa arunce deseurile avem?
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Rezolvam cu plăcuțele
săptămâna aceasta.
D-l consilier Banyai Daniel: Nu
D-l consilier Strugari Nelu: Camereeee?
D-l primar Sandu Simionca: Referitor la camere asteptam sa avem bugetul
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Lemne de mai dau ?
D-l primar Sandu Simionca: Da
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Și nouă ?
D-l primar Sandu Simionca: Sigur, în ordine
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Ok
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări?
D-l consilier Strugari Nelu: Nu prin mesaje, la următoarea
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Atunci va mulțumim pentru participare,
declar ședința inchisa
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Va multumim pentru
participare si va dorim sanatate si toate cele bune!
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOLFĂ ALEXANDRU
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

