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

PROCES - VERBAL
Al şedinţei extraordinare – prin mijloace electronice – a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 5 noiembrie 2020, ora 8,30

La această şedinţă extraordinară, desfășurată prin mijloace electronice de
comunicare, respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către
Primarul comunei prin Dispoziţia nr.75 din 30.10.2020, au fost convocaţi și au participat toți
consilierii locali.
Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar şi Vărărean Cosmin-Gheorghe –
consilier superior, înlocuitor al secretarului 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
Cosmin-Gheorghe – consilier superior, înlocuitor al secretarului general al comunei și
președintele de ședință, d-l Baciu Daniel-Nicolae.
Se efectuează prezența și se constată că toți consilierii locali sunt prezenți.
Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Baciu Daniel-Nicolae, care a fost ales
preşedinte de şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada octombrie decembrie 2020.
D-l preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Budacu de Jos pe anul 2020;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos
pentru trimestrul al III-lea al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare;
3.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului cu finanţare
comunitară nerambursabilă “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Budacu
de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud”, aflat în implementare la nivelul comunei Budacu de Jos;
4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului cu finanţare
comunitară nerambursabilă “Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Budacu de
Jos, comuna Budacu de Jos și modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Buduș,
comuna Budacu de Jos” comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”, aflat în
implementare la nivelul comunei Budacu de Jos;
5.-Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al
comunei Budacu de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud;
6.-Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al
comunei Budacu de Jos în Adunarea Generală a a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistita-Nasaud;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din partida
593 F Jnera;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la achizitia dotarilor aferente
proiectului cu tilul: “Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Budacu de Jos,
comuna Budacu de Jos si modernizare si dotare camin cultural in localitatea Budus,
comuna Budacu de Jos”;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Budacu de Jos şi
Şcoala gimnazială Budacu de Jos în vederea implementării proiectului: “Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC la Şcoala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”;
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10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: “Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC la Şcoala gimnazială din comuna Budacu de Jos”;
11.-Diverse.
Ordinea de zi, este aprobată, cu unanimitatea de voturi a consilierilor 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 Cosmin-Gheorghe – consilier superior, 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 a şasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu
de Jos pe anul 2020 .
D-l consilier Banyai Daniel: La administrația ce cheltuieli sînt în plus.? La bunuri și
servicii? Si cei 70 de mii la cheltuieli cu personalul?
D-l primar: Cei 70 de mii sunt cheltuieli cu personalul, salariile. Bunurile și serviciile
reprezinta cheltuielile cu iluminatul, piese de schimb, motorina transport copii
D-l consilier Banyai Daniel: Pt încă două luni?
D-l Primar: Da. Pana la finalul anului
D-l consilier Banyai Daniel: Nu mai am întrebări.
D-l președinte de ședință Baciu Daniel-Nicolae: Întrucât nu mai sunt întrebări,
supunem la vot primul punct de pe ordinea de zi cine este pentru?
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: Va rog sa votati cu "Pentru", "Impotriva" sau
"Abtinere". În urma numării voturilor exprimate face cunoscut faptul că Proiectul de hotărâre
a fost adoptat cu 10 voturi pentru și 3 abțineri (d-nii consilieri Banyai Daniel, Moldovan
Bogdan Cătălin și Strugari Nelu-Vasile).
2.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.2, Proiect
de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos pentru
trimestrul al III-lea al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare.
D-l consilier Baciu Daniel-Nicolae: Daca nu mai sunt întrebări supunem la vot punctul
doi de pe ordinea de zi.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: În urma numării voturilor exprimate face cunoscut
faptul că Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 10 voturi pentru și 3 abțineri (d-nii consilieri
Banyai Daniel, Moldovan Bogdan Cătălin și Strugari Nelu-Vasile).
3.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.3, Proiect
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului cu finanţare comunitară
nerambursabilă “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Budacu de Jos,
judeţul Bistriţa-Năsăud”, aflat în implementare la nivelul comunei Budacu de Jos.
D-l primar: înlocuitor al primarului era până acum d-l viceprimar, acum este propus d-l
Vărărean Cosmin-Gheorghe.
D-l consilier Bogdan Moldovan: Ce atribuții are reprezentantul legal al proiectului ?
D-l consilier Banyai Daniel: Care sint atribuțiile?
D-l primar: Reprezinta instituția în relația cu AFIR în legătură cu acest proiect
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
4.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.4, Proiect
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului cu finanţare comunitară
nerambursabilă “Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Budacu de Jos, comuna
Budacu de Jos și modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Buduș, comuna
Budacu de Jos” comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”, aflat în implementare la
nivelul comunei Budacu de Jos.
D-l consilier Banyai Daniel: Cine este reprezentantul?
D-l primar: Reprezentantul legal este primarul comunei conform codului administrativ
și înlocuitorul este Vararean Cosmin.
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Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
5.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.5, Proiect
de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Budacu
de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud.
D-l primar: Reprezentantul legal este primarul comunei conform codului administrativ
și înlocuitorul este Vararean Cosmin.
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
6.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.6, Proiect
de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Budacu
de Jos în Adunarea Generală a a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii
de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistita-Nasaud.
D-l primar: Reprezentantul legal este primarul comunei conform codului administrativ
și înlocuitorul este Vararean Cosmin.
D-l consilier Banyai Daniel: În legătură cu canalizare în MONARIU ce se intampla cu
molul adunat?
D-l Primar: : Discutam la diverse, Domnul Banyai
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
7.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.7, Proiect
de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din partida 593 F
Jnera.
D-l consilier Banyai Dan: Domnule primar opoziția are acces la lemne de foc?
D-l consilier Banyai Dan: Care-i prețul adus acasă?
D-l consilier Bolfa Alex: Pe vale
D-l consilier Bogdan Moldovan Pod: Mulțumim domnul Bolfa
D-l primar: Aici nu e opoziție, nu va mai victimizati, o sa primiți lemnele în funcție de ordinea
inregistratii, 8 mc costa aproximativ 2100 de lei
D-l consilier Strugari Nelu: Bine că n a ajuns primar, Bolfa
D-l consilier Banyai Dan: Care i noua procedura nouă?
D-l primar: Este lista la registratura primariei
D-l consilier Strugari Nelu: Când o sa fie publică ordinea înregistrării?
D-l consilier Banyai Dan: Din padurile din zonă nu-s parchete de exploatare?
D-l primar: Tot timpul este publica, ți se comunica numărul
D-l consilier Banyai Dan: Pretul la a pv ăsta nu sa stabilit ?
D-l primar: E stabilit, 135 lei la rășinos și 58 lei la fag. Prețul maxim la exploatare maxim e
de 98 de lei.
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
8.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.8, Proiect
de hotărâre privind aprobarea modificărilor la achizitia dotarilor aferente proiectului cu tilul:
“Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Budacu de Jos, comuna Budacu de Jos
si modernizare si dotare camin cultural in localitatea Budus, comuna Budacu de Jos”.
D-l consilier Banyai Dan: Ce dotări sînt prevăzute la cămine?
D-l primar: Sunt upgrade-uri la produsele prinse inițial în proiect, Sonorizare, lumini,
instrumente muzicale
D-l consilier Banyai Dan: Și pot afla și consilieri? La căminul din BUDAC sau mai
cumpărat instrumente muzicale
D-l primar : Da, fanfara
D-l consilier Bolfa Alex: Vrei sa cânți la vreun instrument
Se supune la vot.
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D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: În urma numării voturilor exprimate face cunoscut
faptul că Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 9 voturi pentru și 4 abțineri (d-nii consilieri
Banyai Daniel, Călugăr Cristina-Elena, Moldovan Bogdan Cătălin și Strugari Nelu-Vasile).
9.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.9, Proiect
de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Budacu de Jos şi Şcoala
gimnazială Budacu de Jos în vederea implementării proiectului: “Îmbunătățirea conținutului
digital și a infrastructurii TIC la Şcoala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”.
D-l primar: Parteneriat cu școala în vederea achiziționării de tablete
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
10.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.10,
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: “Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC la Şcoala gimnazială din comuna Budacu de Jos”;
D-l primar: Se refera la depunerea cererii de finanțare pt achiziționarea de tablete.
Se supune la vot.
D-l Vărărean Cosmin-Gheorghe: proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
11.-Diverse.
D-l consilier Bogdan Moldovan : Referitor la canalizarea din localitatea Budus
D-l consilier Banyai Dan: Domnule primar vreau să știu ce se întîmplă cu surplusul de
pămînt din MONARIU? La canalizarea?
D-l primar: Se va transporta la stația de epurare din Monariu: În funcție de condițiile
meteo
D-l consilier Banyai Dan: Dar cel din drumul ciurzi?
D-l primar: La fel
D-l consilier Banyai Dan: Cînd? Fiindcă blochează drumul la animale?
D-l primar:: Referitor la canalizarea din Budus, este o investiție folositoare, în curs de
executie
D-l consilier Bogdan Moldovan : Locuitorii din cel mai jos punct al localității Budus
sunt afectați da către apa care se infiltrează in țevile din canalizare, aceasta fiind datorată
faptului că cei ce executa lucrarea nu au izolat tuburile de beton in care se racordează țevile
: La fiecare ploaie serioasa se produc înfundări ale beciurilor și curților.Inundări
D-l primar: Vom sesiza constructorul. Și dirigintele de santier
D-l consilier Bogdan Moldovan : Ar trebui tras la răspundere
D-l consilier Baciu Danut: Declar sedinta închisă
D-l președinte de ședință Baciu Daniel-Nicolae declară închisă şedinţa.
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BACIU DANIEL-NICOLAE
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SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

