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

PROCES - VERBAL
Al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 25 februarie 2021, ora 18:00
La această şedinţă ordinară, desfășurată la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos
– sala Căminului cultural, convocată de către Primarul comunei prin Dispoziţia nr.13 din
19.02.2021, 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 contului anual de execuţie a bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare a comunei Budacu de Jos pe anul 2020;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat
la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020;
3.-Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii
de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii
administrativ teritoriale Comuna Budacu de Jos;
4.-Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la
Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.
1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 -24.12.2020 și
aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a
serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.
12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița-Năsăud;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se
recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Comuna Budacu de
Jos;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat intre comuna
Budacu de Jos si Federatia pentru dezvoltarea Zonei Rurale Bargau Calimani;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii – prin licitaţie publică – a unor
spaţii situate în imobile proprietate a comunei Budacu de Jos;
9.-Diverse;
Înainte de supunerea la vot a ordinii de zi, d-l primar face cunoscut faptul că, urmare
a solicitării ADI Deșeuri de a amâna Proiectul de hotărâre nr.5, privind aprobarea modificării
Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, va retrage, în
calitate de inițiator, acest Proiect de pe ordinea de zi.
Ordinea de zi, cu modificarea propusă de d-l primar, este aprobată cu unanimitatea
consilierilor prezenţi.
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 contului anual de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli
şi a situaţiei financiare a comunei Budacu de Jos pe anul 2020.
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 unanimitate de voturi.
2.-Se trece punctul nr.2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021
a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se propune utilizarea în anul 2021 a excedentului
aferent bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, în
sumă de 14.055 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a excedentului
aferent bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, în sumă de 25.388
lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.
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 efectuarea demersurilor legale si
aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Budacu de Jos.
D-l consilier Banyai Daniel: despre ce sumă e vorba ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: nu este vorba de o anumită sumă, doar se
aprobă, pentru situația că va fi nevoie.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: este o anumită firmă cu care se încheie contract ?
D-l Primar, Simionca Florin-Sandu: nu există nici un astfel de contract, de altfel nici
anul trecut nu a fost încheiat un astfel de contract.
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 respingerea propunerilor de
Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de
salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator
prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea actului inițial în forma
propusă de ADI Deșeuri și nu în cea a SC Supercom SA. Taxa anuală la ADI Deșeuri este de
cca, 17.000 lei, din câte știe.
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări dacă mai sunt? Atunci
supun la vot.
5.-Punctul nr.5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, a fost retras de pe
ordinea de zi de către inițiator.
6.-Se trece punctul nr.6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă
lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T.
Comuna Budacu de Jos.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: Cota, calculată de ocolul silvic este de 6965 m.c.,
din care 3200 m.c. – principale, 500 m.c. – secundare, 2998 m.c. – conservare și 257 m.c. –
igienă. Mai sunt încă de exploatat de anul trecut.
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: Alte întrebări dacă mai sunt? Atunci
supun la vot.
D-l consilier Banyai Daniel: câte lemne de foc de anul trecut au mai rămas?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu:se va pregăti răspunsul pentru ședința viitoare. Ar
fi bine ca la fiecare 8 m.c. lemn de fag să fie acordați și 2 m.c. lemn rășinos, care nu se
poate vinde către agenții economici. Lemnul de brad pentru construcții se poate acorda
pentru cetățenii de pe raza comunei, dacă aceștia se obligă, prin declarație să nu vândă
lemnul.
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D-l consilier Moldovan Bogdan: ar fi bine să se popularizeze aceasta pe facebook.
D-l consilier Baciu Daniel: care este prețul pentru rășinos ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: prețul este de cca. 200 lei / m.c. + transport.
D-l consilier Moldovan Bogdan: se poate acorda și mai puțin de 8 – 10 m.c. lemn de
foc?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se poate și mai puțin. Pentru ședința viitoare să
se cheme șeful de ocol sau doar să se prezinte o situație detaliată cu partizii?
D-l consilier Banyai Daniel: doar o situație detaliată cu partizile rămase de anul
trecut.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: variante de exploatare în afară de ce e în prezent,
sunt ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: nu s-au arătat interesate alte firme, însă acum se
vor organiza licitațiile pentru exploatare mai devreme.
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.
7.-Se trece punctul nr.7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de
parteneriat intre comuna Budacu de Jos si Federatia pentru dezvoltarea Zonei Rurale
Bargau Calimani.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: dacă se va realiza acest parteneriat se va asigura
informarea gratuită a întregii comune, pentru toți cetățenii, privitor la fondurile comunitare.
Este benefic cu atât mai mult cu cât în curând se vor deschide sesiuni de depunere a
cererilor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte, în special pentru mediul rural. Sunt
foarte multe posibilități de finanțare, atât pe domeniul agricol, cât și neagricol.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: consultanța este gratuită ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: conform contractului propus consilierea și
informarea individuală sunt gratuite pentru cetățenii din comună, însă consultanța este
contra-cost, fiind de altfel cost eligibil al proiectului.
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: dacă nu mai sunt întrebări, 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.
8.-Se trece punctul nr.8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii – prin
licitaţie publică – a unor spaţii situate în imobile proprietate a comunei Budacu de Jos.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se propune închirierea, prin licitație publică, a
spațiilor care au fost deținute – închiriate de către d-na dr. Sonea Elena la Jelna și a fostului
Centru de colectare a laptelui din Jelna, conform materialelor transmise, cu precizarea că
suprafețele care au fost deținute de d-na Sonea sunt de 20 m.p., respectiv 24 m.p., iar la
Centrul de colectare a laptelui 50 m.p. + 200 m.p. teren. Spațiul în care a funcționat fostul
bar deocamdată nu se închiriază. Spațiile se vor închiria pentru destinația de prestării
servicii, la un preț de pornire de 3 lei / m.p. / lună și 0,15 lei / m.p. / lună pentru teren. S-a
mai organizat o licitație și anul trecut însă nu s-a reușit închirierea.
D-l președinte de ședință Bolfa Alexandru: dacă nu mai sunt întrebări, 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.
9.-Diverse.
D-l consilier Banyai Daniel: iluminatul public în Monariu, în zona d-lui Rusu, ar trebui
realizat.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: au fost cumpărate țevi, se va realiza când va
permite vremea.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: locuințele de la ieșire din Jelna, pe partea dreaptă,
începând de la d-l Borodi Fănel sunt afectate de apa care nu se scurge din șanțuri.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: toată zona aceea era mlăștinoasă, ar trebui ieșit în
teren și dat o cotă dacă se poate duce această apă până în pârâul Zăpozii. Trebuie
rezolvată problema apei fluviale.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: voi încerca să fac un șanț pentru deversarea apei.
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D-l Primar Simionca Florin-Sandu: este destul de complicat pentru că mai multe
persoane, printre care și d-l Borodi Olimpiu au construit chiar pe taluz. Trebuie un șanț între
proprietăți.
D-l consilier Baciu Daniel: ar trebui balastat drumul din zona Livezi spre Voriști. Când
se lucrează la canalizare.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va balastra de îndată ce permite vremea.
Lucrările de canalizare vor continua pentru că lucrarea trebuie finalizată până la finalul
anului. Pentru săptămâna viitoare este convocată o întrunire cu proiectantul, dirigintele de
șantier și constructorul, pentru rezolvarea unor probleme, inclusiv cea din Buduș.
D-l consilier Banyai Daniel: în Monariu, la vechiul Cămin cultural, a fost întreruptă
scurgerea, astfel încât beciul este plin de apă.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va atrage atenția constructorului asupra acestui
aspect. La ședința tehnică vor fi invitați și d-nii consilieri.
D-l consilier Moldovan Bogdan: drumul pe Hagău ar trebui blocat.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va bloca accesul pe acest drum, în zona
alunecării de teren
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOLFĂ ALEXANDRU
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

