
Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
   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 – prin mijloace electronice – a  Consiliului local al comunei  

Budacu de Jos, din data de 29 ianuarie 2021, ora 10:00 
 
 

 La această şedinţă extraordinară, desfășurată prin mijloace electronice de 
comunicare, respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către 
Primarul comunei prin Dispoziţia nr.8 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 aprobarea proiectului: „Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC la Școala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”; 
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării materialului lemnos 

din partida 640 IG Poligon; 
 Ordinea de zi, 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 aprobarea proiectului: „Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC la Școala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”. 

D-l consilier Strugari Nelu: Acordul de parteneriat cu școala, anexa 5,din șed. Trecută 
rămâne valabil așa cum a fost prezentat? 

D-l Vărărean Florin-Ioan – secretarul general al comunei: Prin aceasta hotărâre se 
revoca ambele hotărâri adoptate ieri 

D-l consilier Strugari Nelu: Au apărut diferențe de preț? 
D-l primar Florin-Sandu Simionca: Suma în plus este de cca.5200 lei. Proiectul se va 

depune doar de către noi,întrucât scoala nu poate semna actele,deoarece dna director nu 
deține semnătura electronică. Luni e ultima zi de depunere. Riscam sa nu mai putem 
depune. 

D-l consilier Strugari Nelu: Va trebui sa avem o nouă variantă de parteneriat cu 
școala. Se poate după depunere 

D-l Florin-Sandu Simionca: Dacă vom obține finanțare, bunurile se vor preda către 
scoala asemenea tabletelor 

D-l președinte de ședință, Bolfa Alexandru: Alte întrebări? Supun 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 cu 10 voturi pentru și 3 abțineri ( dnii consilieri Banyai 
Daniel, Moldovan Bogdan și Strugari Nelu). 
 2.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.2 - Proiect 
de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării materialului lemnos din partida 640 IG 
Poligon. 

D-l consilier Banyai Daniel: Cînd se autorizează partida pt lemne de foc fiindca sînt 
cetățeni care mai au lemne pe o săptămână. Și care-i prețul pe metru cub? 

D-l primar Sandu Simionca: Prețul este în jur de 100 lei / mc. Partida aceasta de la 
Poligon va fi autorizata în cca.10 zile,întrucât se schimba tot programul Sumal 

D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Cum o sa fie anunțați localnicii când o să fie 
autorizata ? 

D-l consilier Banyai Daniel: In ce zile se exploatează? Am înțeles 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: De când se fac înscrierile ? 
D-l primar Sandu Simionca: De astăzi 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: Ok 
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. 
D-l consilier Bolfa Alex: Eu propun că următoarea ședință sa fie, cu respectarea 

normelor, daca se aprobă ,in Cămin,cu distanțare, tot așa,la ora 10, in timpul programului 
D-l consilier Bogdan Catalin Moldovan: O parte nu pot venii in timpul programului 
D-na consilier Cimuca Anca: E nasol la 10 pt cei care muncesc su nu pot la acea ora 
D-l primar Sandu Simionca: Dacă starea epidemiologica va permite, vom organiza 

sedinta în Cămin dupa cum ati propus,in timpul programului 
D-l consilier Banyai Daniel: Nu se poate la ora 18 domnnule primar? 
D-l primar Sandu Simionca: Vom găsi o soluție consens. Sa fim sănătoși 
D-na consilier Cimuca Anca: Macar 14 ,15 sau 16 
D-l consilier Banyai Daniel: Ok 
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,                  CONTRASEMNEAZĂ 
        BOLFĂ ALEXANDRU                  SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 
 
 


