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

Nr. 5541 din 21.10.2021

PROCES - VERBAL
Al şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 14 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.57 din
13.10.2021, 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 a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Budacu de Jos pe anul 2021;
2.-Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului local al comunei
Budacu de Jos nr. 48 și 53 din 30.09.2021;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul comunei Budacu de
Jos a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și valorificării unor cantități de
masă lemnoasă din fondul forestier proprietate a Comunei Budacu de Jos;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general
pentru obiectivul de investiții "Asfaltare străzi în comuna Budacu de Jos, județul BistrițaNăsăud”;
6.-Proiect de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul
Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și
aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentului serviciului public de salubrizare al
județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare;
7.-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 a treia
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2021.
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune rectificarea, a 3-a, a bugetului
comunei, conform raportului transmis către d-nii consilieri, cu precizarea că s-au alocat, prin
HGR 1088 / 2021, 50,00 mii lei, care se propune a se aloca, la cheltuieli, la asistații sociali
persoane cu handicap grav, unde e nevoie de 52,00 mii lei, iar la silvic se majorează
veniturile cu 150,00 mii lei..
D-l consilier Banyai Daniel: suma de 50,00 mii lei de la pct.3, pentru spital ?
D-l primar Simionca Florin-Sandu: sumele pentru spital nu sunt din cele alocate de
Guvern.
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă mai sunt? Atunci supun la
vot.
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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
revocarea Hotărârilor Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 48 și 53 din
30.09.2021.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: în urma discuției cu cei de la Ministerul Dezvoltării
s-a concluzionat că e mai bine să se depună un singur proiect, astfel că se revocă cele
două hotărâri, urmând a se depune o singură cerere de finanțare, care să cuprindă toate
străzile.
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 finanțării din bugetul comunei Budacu de Jos a unor cheltuieli de administrare și
funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se propune alocarea sumei de 50,00 mii lei, ca
urmare a solicitării transmise de Spitalul Județean de Urgență Bistrița, pentru acoperirea
unor cheltuieli de administrare și funcționare.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: mă abțin de la acest proiect de hotărâre,
neparticipând la vot, întrucât soția este angajată a Spitalului Județean.
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 9 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”: d-nii consilieri Banyai Daniel și Moldovan
Bogdan-Cătălin, d-l Strugari Nelu-Vasile neparticipând la vot.
4.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind
aprobarea exploatării și valorificării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier
proprietate a Comunei Budacu de Jos.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: în prezent există cca. 4000 m.c. lemn de
exploatat, iar la ultima licitație pentru exploatare nu s-a înscris nimeni. De aceea a propus
achiziționarea unui TAF, 150 mii lei avans și restul rate. Astfel, partida Jnera 593 de 1100
m.c., care inițial a fost aprobată pentru populație (lemn de foc) și pentru agenți economici,
iar acum se propune pentru vânzare prin licitație publică către agenți economici la 160 lei /
m.c. preț de pornire. Partida 2100147604970 IG Monari 1.18A, cu volum brut: 51,73 m.c. se
propune ca 9,3 m.c. stejar cherestea să se vândă prin licitație către agenți economici la un
preț de pornire de 500 lei / m.c., iar restul cantității ca lemn de foc pentru populație, la un
preț de 60 lei / m.c., cheltuieli de exploatare 11 lei / m.c. și 2100147604980 SR Jelna 1.36
cu un volum brut de 79,02 m.c. către populație, lemn de foc, la un preț de 50 lei / m.c.,
cheltuieli exploatare 15 lei/m.c.
D-l consilier Banyai Daniel: în ce zile se dau lemne ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: în orice zi, după autorizarea partidei și bineînțeles
doar în prezența pădurarului.
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.
5.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "Asfaltare
străzi în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va depune singur proiect în care sunt cuprinse
toate drumurile – 22,33 km.
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot cu
modificările propuse.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre, cu
completările propuse a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți.
6.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.6.-Proiect de hotărâre privind
împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri
Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în
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Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația
aplicabilă în vigoare;
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se mandatează reprezentanții Corpului ADI
Deșeuri pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, conform proiectului de hotărâre
transmis și d-lor consilieri.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: și d-l Coman Gheorghe să fie un pic mai vigilent.
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.
7.-Diverse.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: de cine aparțin foișoarele din zona Dealu Jelnei ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: de primărie țin, se vor monta și se vor repara.
D-l consilier Banyai Daniel: se mai lucrează la întabulări ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se lucrează în continuare. Se lucrează inclusiv la
cererile depuse de cetățenii care își solicită terenurile din intravilan, inclusiv cei care au
cumpărat casele la Legea nr. 112 / 1995.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: s-ar încadra aici și cetățenii care au defrișat
terenuri?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: cel puțin deocamdată nu se poate.
Întrucât nu mai sunt puncte de pe ordinea de zi de discutat și nici un consilier nu mai
dorește să ia cuvântul, d-na președinte de ședință, declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GERMAN DĂNUȚ
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

