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R O M Â N I A     Nr. 703 din 7.02.2022 
   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 a  Consiliului local al comunei  

Budacu de Jos, din data de 19 ianuarie 2022, ora 19:00 
 
 

 La această şedinţă ordinară, desfășurată la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos 
– sala Căminului cultural, convocată de către Primarul comunei prin Dispoziţia nr.3 din 
13.01.2022, au fost convocaţi toți consilierii locali și participă 11, absentând d-l consilier  
German Dănuț (infectat cu Covid-19, aflat în izolare) și Simionca Teodor-Ioan (demisionat). 

Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar și d-l Vărărean Florin-Ioan –secretar 
general al comunei Budacu de Jos. 

Se efectuează prezența și se constată că există cvorum. 
 Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Gordon Ioan, care a fost ales preşedinte de 
şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada ianuarie - martie 2022. 
 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 organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu 
de Jos pentru anul şcolar 2022-2023; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Budacu de Jos la 
realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării 
aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul Bistrița;  

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii concesionării unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale;   

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de împrumut de folosinţă între 
Comuna Budacu de Jos și Ocolul silvic ”Dealu Negru”, având ca obiect un utilaj forestier; 

6.-Diverse. 
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitatea consilierilor prezenţi. 
Procesul-verbal al ședinței anterioare, transmis înainte de începerea ședinței d-lor 

consilieri, este adoptat în unanimitate. 
 Se trece apoi la discutarea ordinii de zi: 

1.-D-l președinte de ședință: trecem la 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. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea listei cu situațiile în care se 
poate acorda ajutor de urgență și planul de acțiuni și lucrări, conform anexelor transmise d-
lor consilieri. Sunt în prezent 10 dosare de ajutor social în plată, cu 5 persoane apte de 
muncă. 

D-l președinte de ședință Gordon Ioan: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
 2.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind 

organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu de Jos pentru anul şcolar 2022-
2023. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: pentru anul şcolar 2022-2023 a fost emis și 
transmi avizul conform de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în aceeași 
formulă ca în prezent, adică școala Gimnazială în Budacu de Jos și Grădinițe în localitățile 
Budacu de Jos, Buduș, Jelna și Monariu. 

D-l președinte de ședință Gordon Ioan: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
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3.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea participării Comunei Budacu de Jos la realizarea obiectivului de investiții 
„Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării aliniamentului Autostrăzii Nordului la 
municipiul Bistrița. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: s-a propus acest proiect de hotărâre ca urmare a 
adresei Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 

D-l consilier Banyai Daniel: care este traseul ? 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: nu este nicio variantă finală deocamdată. 

Discuțiile au fost pentru varianta Sărata, de pe lângă LukOil, pe lângă Wintercom, între 
localitatea Monariu și râul Budac, apoi între drumul județean și râu, pe după Budacu de Jos 
spre podul peste vale de la Buduș, spre Jelna apoi prin Zăpodie, Ghinda, Dorolea și 
conexiune în drumul național după Livezile. E posibil să fie afectate și locuințe care probabil 
vor fi expropriate. 
 D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: cuantumul despăgubirilor cine îl stabilește ? 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se va aproba de către Guvern. 
D-l consilier Banyai Daniel: accesul la proprietăți va mai fi posibil ? 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se vor asigura, inclusiv la localitatea Simionești, 

prin SF-ul ce se va întocmi. 
D-l președinte de ședință Gordon Ioan: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
4.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: s-a propus acest proiect de hotărâre ca urmare 

solicitărilor depuse de medici de familie, CMI Dr. Mreneș Maria-Paula și CMI Dr. Sonea 
Elena, se vor prelungi ambele contracte până la 15.07.2022, până când medicii își vor 
finaliza autorizarea noului spațiu de către DSP. 

D-l președinte de ședință Gordon Ioan: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
5.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui contract de împrumut de folosinţă între Comuna Budacu de Jos și Ocolul 
silvic ”Dealu Negru”, având ca obiect un utilaj forestier. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune un împrumut de folosință a TAF-ului 
către ocolul silvic ”Dealu Negru”, pe o perioadă de 5 ani. La următoarea ședință va fi invitat 
și șeful Ocolului silvic ”Dealu Negru”. 

D-l consilier Banyai Daniel: nu ar trebui dat TAF-ul fără a fi controlați. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se va impune obligativitatea utilizării TAF-ului doar 

pentru Primăria comunei Budacu de Jos și ca ocolul silvic să anunțe de fiecare dată, în 
prealabil, zona în care se va exploata, eventual se poate monta un aparat de localizare prin 
GPS. În ce privește achiziționarea camionului de transport lemne, ar trebui, pentru o cât mai 
bună transparență, numită o comisie, dintre consilierii locali, să nu existe dubii sau acuzații 
ulterioare. 

D-l consilier Banyai Daniel: mașina de transport lemne ar trebui cumpărată, este 
necesară. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: este nevoie și de mașina de transport lemne 
pentru a îmbunătăți activitatea.. 

D-l consilier Banyai Daniel: mașina de transport lemne se va verifica, dacă este 
second-hand. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: bineînțeles. 
D-l președinte de ședință Gordon Ioan: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
6.-Diverse. 
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D-l consilier Gordon Ioan: se acordă lemne de construcție, rășinos, pentru 
persoanele care solicită ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: după ce ocolul silvic se va autoriza cu activitatea 
de exploatare se vor satisface aceste cereri. De o vreme nu s-a mai exploatat, tocmai de 
aceea s-a luat decizia de achiziție a TAF-ului, pentru că la mai multe licitații de exploatare 
nu s-a prezentat nici un ofertant. 
 D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: ar trebui să se monteze niște parazăpezi pe drumul 
județean peste Dealu Budacului, în două zone se viscolește zăpada pe drum. Ar trebui 
parapeți la mai multe podețe în Jelna, la drumul județean lângă d-l Simionca Victoruț, Ciorei 
și lângă fabrica de pâine. 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va face sesizare către Consiliul județean. 
 D-l consilier Banyai Daniel: s-a lucrat pe buget ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: s-a creionat în linii mari. Se va ține cont de 
Programul Național Anghel Saligny și de PNRR. Din câte am înțeles, prin PNRR se va da 
finanțare pentru canalizare/apă și pentru piste de biciclete. Din fondurile care se vor 
recupera de la AFIR pentru drumurile agricole și căminele culturale, se va propune a se 
aloca pentru capele mortuare în Budac și Buduș. Se va avea în vedere achitarea ratelor 
pentru TAF, cumpărarea camionului pentru lemne și realizarea sistemului de camere de 
supraveghere. 
 D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: nu se au în vedere și camere radar ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: deocamdată nu, să reușim să le implementăm pe 
cele de supraveghere. 
 Întrucât nu mai sunt puncte de pe ordinea de zi de discutat și nici un consilier nu mai 
dorește să ia cuvântul, d-l președinte de ședință, declară ședința închisă. 

Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal. 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 
          GORDON IOAN                        SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 

 

 

 

 


