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R O M Â N I A     Nr. 5908 din 10.11.2021 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
         BUDACU DE JOS 
 

P R O C E S  -  V E R B A L 
Al şedinţei extraordinare a  Consiliului local al comunei  

Budacu de Jos, din data de 29 octombrie 2021, ora 19:00 
 
 

 La această şedinţă extraordinară, desfășurată la sediul Primăriei comunei Budacu de 
Jos – sala Căminului cultural, convocată de către Primarul comunei prin Dispoziţia nr.60 din 
28.10.2021, au fost convocaţi toți consilierii locali și participă 12, absentând d-l consilier  
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 German Dănuț, care a fost ales preşedinte de 
şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada octombrie - decembrie 2021. 
 D-l  preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi: 

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici  ai proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 
AGRICOLE ÎN COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”; 

2.-Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin 
program FEADR -  INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU 
ADAPTAREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE  SUBMĂSURA 4.3 
COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ”;  

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării unor cantități de masă 
lemnoasă din fondul forestier proprietate a Comunei Budacu de Jos; 
 4.-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 
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului 
“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA BUDACU DE 
JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: este vorba de un număr de 17 drumuri cu o 
lungime totala de 8706 m, si care deservesc o  suprafața agricola de 1006,74 ha și un 
numar de 12 Agenti economici agricoli și 8 Agenti economici non – agricoli. Proiectul are o 
valoare totala estimata de 6.828.212 lei, din care 1.082.113 lei TVA, respectiv C+M in 
valoare estimata de 5.492.209 lei, din care: 876.907 lei TVA. De asemenea se propune 
angajarea și suportarea de către comuna Budacu de Jos a cheltuielilor de întretinere și/sau 
reparare a investiției pentru funcționarea la parametrii proiectați, pe o perioadă de minimum 
5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: 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 

implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE 
ÎN COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice in 
sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR -  INVESTIŢII PENTRU 
DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE 



Pagina 2 din 2 

ŞI SILVICE  SUBMĂSURA 4.3 COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES 
AGRICOLĂ”. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: accesarea fondurilor comunitare nerambursabile a 
fost și este o preocupare permanentă a administrației publice locale, iar în prezent există 
șansa accesării unor asemenea fonduri, prin lansarea submasurii 4.3 „Investiţii pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole  şi silvice” Componenta -  
Infrastructura de acces agricol în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-
2020 si a Strategiei de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014-2020 – TRANZITIE. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: 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. 
3.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea exploatării și vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier 
proprietate a Comunei Budacu de Jos. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: este vorba de doi partizi, 2100147605060 A1 
Ivănelu 1.119A cu un volum brut: 763,85 m.c. și 2100147605070 A1 Ivănelu 1.118B36 cu 
un volum brut de 933,25 m.c, prețul de pornire al licitației propus de către ocolul silvic Dealu 
Negu fiind de 75,1 lei / m.c., respectiv de 85,2 lei / m.c. Propun un preț de pornire a licitației 
mai mare, de 120 lei / m.c., cu precizarea că din eroare în proiectul de hotărâre a fost trecut 
160 lei / m.c.. Oricum ar fi, valoarea propusă este peste ceea ce a propus Ocolul silvic și 
dacă doresc agenții economici lemnul se vor licita și va urca prețul. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: 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.-Diverse. 
 D-l consilier Moldovan Bogdan-Cătălin: se va face capela la Buduș ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va încerca construirea într-una din cele două 
locații, curtea Căminului sau spre cimitir, unde nu sunt utilități și e terenul școlii. Cei mai 
mulți oameni doresc în curtea Căminului. 
 D-l consilier Banyai Daniel: ar fi nevoie de capele în toate localitățile, nu se pot face 
pe fonduri ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: bineînțeles că este nevoie, însă, deocamdată, nu 
există măsuri de finanțare. 

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 
          GERMAN DĂNUȚ                        SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 


