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R O M Â N I A     Nr. 2096 din 14.04.2021 
   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 25 martie 2021, 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.23 din 
23.03.2021, 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.  

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 aprobarea ,,Parteneriatului pentru dezvoltare locală” cu 

Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau - Calimani; 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din 
partizii 540F IG Jelna, 590F A1 Budușel și 591F A1 Budușel; 

3.-Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Budacu de Jos nr. 57 din 29.12.2020 privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de 
către persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2021; 

4.-Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe ale Consiliului local al 
comunei Budacu de Jos, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;  

5.-Diverse; 
Ordinea de zi, cu modificarea propusă de d-l primar, 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 ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.1 - Proiect 

de hotărâre privind aprobarea ,,Parteneriatului pentru dezvoltare locală” cu Federatia pentru 
Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau - Calimani. 

D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va încerca depunerea unui proiect pentru 

finanțare europeană. 
D-l consilier Banyai Daniel: există cofinanțare pentru acest parteneriat ? 
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: nu este cofinanțare la acest parteneriat. 
 D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări dacă mai sunt? Atunci 

supun 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.-Se trece punctul nr.2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării 
masei lemnoase din partizii 540F IG Jelna, 590F A1 Budușel și 591F A1 Budușel. 

D-l Primar Simionca Florin-Sandu: este vorba de trei partizi, astfel: 540 Ig Jelna – cu 
o cantitate de 100 m.c., propus la vânzare către populație la un preț de 95 lei / m.c., cu 
TVA, fără exploatare și partizii 590 Budușel și 591 Budușel, având 195 m.c., respectiv 191 
m.c., ambele pentru vânzare prin licitație publică, către agenți economici autorizați, la un 
preț de pornire de 90 lei / m.c., respectiv 110 lei / m.c. 

D-l consilier Banyai Daniel: prețul la partizii care s-au aprobat și se exploatează 
acum este mai mare. 



Pagina 2 din 2 

D-l Primar Simionca Florin-Sandu: prețurile au fost calculate de către Ocolul silvic 
”Dealu Negru” în mod diferit pentru fiecare partidă în parte. Pentru evitarea acestor situații, 
cu prețuri diferite, se va solicita ocolului silvic o mai mare atenție la calcularea prețului, 
pentru că dacă prețul trece de 300 lei / m.c. nu se mai cumpără. 

 D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări dacă mai sunt? Atunci 
supun 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.-Se trece punctul nr.3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local al comunei Budacu de Jos nr. 57 din 29.12.2020 privind stabilirea taxelor locale 
speciale, datorate de către persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru 
anul 2021. 

D-l Primar Simionca Florin-Sandu: odată cu stabilirea taxelor speciale, s-a stabilit pe 

Anexa 8 o taxă de 20 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei și taxa pentru 
divorțul administrativ de 518 lei, iar acum, Prefectura, având în vedere punctul de vedere 
formulat de Minister solicită reanalizarea acesteia, în sensul revocării taxei pentru oficierea 
căsătoriei în afara sediului, rămânând taxa pentru divorțul administrativ. 

D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări dacă mai sunt? Atunci 
supun 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.-Se trece punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţe ale Consiliului local al comunei Budacu de Jos, pe o perioadă de trei luni, începând 
cu luna aprilie 2021. 

Se arată de către secretarul general al comunei că mandatul de președinte de 
ședință al d-lui consilier Bolfă Alexandru va expira la sfârșitul lunii martie, astfel încât, pentru 
buna desfășurare a ședințelor se impune alegerea unui nou președinte de ședințe, pentru o 

perioadă de la o luna la trei luni. 
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: o propun pe d-na Cimuca Anca-Violeta. 
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Dacă nu mai sunt alte propuneri, 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, d-na consilier Cimuca Anca-Violeta 
neparticipând la vot. 

5.-Diverse. 
D-l consilier Baciu Daniel: ar trebui spus cetățenilor să curețe în fața caselor, la 

marginea terenurilor agricole până la șanțurile betonate. 
D-na consilier Cimuca Anca-Violeta: nu ar fi rău să se transmită o adresă către 

cetățeni în acest sens, inclusiv curățarea șanțurilor din fața caselor. 
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va întocmi o adresă în acest sens și vor fi 

implicați și d-nii / d-nele consilieri, astfel încât fiecare va vorbi cu cetățenii din zona sa. 
Probabil au observat și d-nii consilieri, că s-a reușit desecarea și decolmatarea mai multor 
șanțuri de desecare. 

D-l consilier Banyai Daniel: ar trebui montat un tub spre Monariu, pe un canal lângă 
proprietatea d-lui Bărculeț Romică, întrucât nu este acces în zonă. 

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 
        BOLFĂ ALEXANDRU                  SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 
 


