
            R O M Â N I A                                                                                              
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 
        BUDACU DE JOS 
 

H O T Ă R Â R E 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 40 
/ 29.10.2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Budacu de Jos 
 
 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa 
a ___ consilieri locali, 
 Având în vedere: 
 -referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 
610 din 2.02.2022; 
          -raportul secretarului general al comunei Budacu de Jos,  înregistrat sub nr. 611 
din 2.02.2022;  
 -Sentința civilă nr. 237 / CC / 2022 din 27.01.2022 a Judecătoriei Bistrița privind 
validarea mandatului de consilier local al supleantului Șușcă Valeriu; 

-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 802 din 
11.02.2022; 
 În conformitate cu: 

-Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr.268/21.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 
Budacu de Jos; 

-prevederile art.23-24 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
local al comunei Budacu de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Budacu de Jos nr. 23 din  26.06.2020; 
 În temeiul dispoziţiilor art.124, art.125, art.126 şi art.196 alin.(1) lit. „a” din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.I.-Se modifică art.1 pct. I al Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de 
Jos nr. 40 / 29.10.2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Budacu de Jos, ca urmare a alegerii d-lui consilier local Șușcă 
Valeriu ca membru în această Comisie, astfel: 
 ”I. Comisia pentru  dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ, (denumită generic 
Comisia economică-buget-finanţe), în următoarea componenţă: 

1.-D-l consilier German Dănuț; 
2.-D-l consilier  Gordon Ioan; 
3.-D-l consilier  Marin Gheorghe-Ioan; 
4.-D-l consilier  Moldovan Bogdan-Cătălin; 
5.-D-l consilier  Șușcă Valeriu” 

          Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos 
nr. 40 / 29.10.2020 rămân în vigoare. 



          Art.III.-Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budacu 
de Jos în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2022, prin vot secret, cu votul 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 
         Art.IV.-Hotărârea se comunică, prin grija secretarului, cu :   
 - Primarul comunei Budacu de Jos   
  - consilierii nominalizaţi la art. 1.; 
 - Primarul comunei Budacu de Jos   
 - Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 
         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ 
                GORDON IOAN                           SECRETAR GENERAL, 
                        VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
 
 
 
 
 

Nr. 6 

Din 11 februarie 2022       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BUDACU DE JOS 
 

BULETIN DE VOT 
pentru alegerea comisiilor de specialitate  

 
I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Opţiunea 

5. Șușcă Valeriu  

 
 
NOTĂ: Înregistrarea pe buletinul de vot se face în ordinea propunerilor făcute.  
Exemplu: Exprimarea votului se face prin înscrierea semnului “X” sau ”Da” în interiorul 
patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se votează. Fiecare consilier local 
primește un singur buletin vot, pe care își va exprima votul cu privire la toate 
propunerile. Este nul buletinul de vot pe care nu s-a exprimat nicio opţiune. 
 
Şedinţa consiliului local al comunei Budacu de Jos din data de 11.02.2022.  
 

 


