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R O M Â N I A     Nr. 6569 din 17.12.2021 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
         BUDACU DE JOS 
 

P R O C E S  -  V E R B A L 
Al şedinţei ordinare a  Consiliului local al comunei  

Budacu de Jos, din data de 10 decembrie 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.71 din 
3.12.2021, au fost convocaţi toți consilierii locali și participă 12, absentând d-l consilier  
Simionca Teodor-Ioan (demisionat). 

Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar și d-l Vărărean Florin-Ioan –secretar 
general al comunei Budacu de Jos. 

Se efectuează prezența și se constată că există cvorum. 
 Preşedinte de şedinţă este d-l consilier German Dănuț, care a fost ales preşedinte de 
şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada octombrie - decembrie 2021. 
 D-l  preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi: 

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de 
Jos pentru trimestrul al III-lea al anului 2021 pentru secţiunile de dezvoltare şi de 
funcţionare; 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din 
partizii 2100147605220 IG Poligon 1.21A  și 2100147605350 – Jnera – 1.122A, precum și 
pentru aprobarea pentru consum propriu; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor spații cu 
destinația de cabinete medicale;   
 4.-Proiect de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al 
comunei Budacu de Jos pe anul 2021;   

5.-Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos în anul 2022; 

6.-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către 
persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2022; 

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la 
apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea 
specială a reprezentantului Consiliului local al comunei Budacu de Jos să voteze și să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind 
aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-
2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 
3/19.09.2008; 

8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de 
garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 910/26.10.2017 în sumă de 831.354,16 lei pentru 
implementarea proiectului “ 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, în baza 
contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00011660600131/04.10.2017; 

9.-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 ianuarie 2022;    

10.-Diverse; 
Ordinea de zi 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: 
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1.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.1, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos pentru trimestrul al III-lea al anului 
2021 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea execuției bugetare pentru 
trimestrul al III-lea conform anexelor transmise d-lor consilieri. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
 2.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din partizii 2100147605220 IG Poligon 
1.21A  și 2100147605350 – Jnera – 1.122A, precum și pentru aprobarea pentru consum 
propriu. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: așa cum reiese și din documentele transmise d-lor 
consilieri, este vorba de o partidă la Poligon, de 89 m.c. și 80 lei/m.c. și 12 lei/m.c. servicii 
exploatare și una la Jnera, de 237,4 m.c. și 75 lei/m.c. și 80 lei/m.c. servicii exploatare, 
ambele pentru populație. 

D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: se adaugă și TVA la aceste sume ? 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se adaugă TVA, taxa de peiaj. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
3.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesionării directe a unor spații cu destinația de cabinete medicale. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune concesionarea directă, către medicii 

de familie, a noilor cabinete medicale, conform Proiectului de hotărâre transmis, cu o 
singură modificare, prețul concesiunii nu este de 1 euro / m.p. / an ci de 12,20 lei / m.p. / an, 
așa cum reiese din Raportul de evaluare întocmit.. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
4.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind a 

patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2021. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea rectificării bugetului pe anul 

2021 conform raportului detaliat transmis și d-lor consilieri. 
D-l consilier Banyai Daniel: ar fi bine să se realizeze camerele de supraveghere. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: se vor realiza. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
5.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Budacu de Jos în anul 2022. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea taxelor locale pentru anul 
2022 conform anexelor transmise, cu precizarea că este o majorare de 7,4 %, exact cât e 
indicele de inflație. 

D-l consilier Banyai Daniel: este foarte mare diferența dintre construcțiile din lemn și 
cele din cărămidă. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: diferența este prevăzută în Codul fiscal. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Banyai Daniel, Moldovan Bogdan-Cătălin și 
Strugari Nelu-Vasile. 

6.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind 
stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către persoanele fizice şi juridice din comuna 
Budacu de Jos, pentru anul 2022. 
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D-l primar Simionca Florin-Sandu: taxele speciale propuse pentru anul 2022, așa 
cum se vede și anexele primite de d-nii consilieri, nu se modifică decât cu o excepție, a 
taxei de salubritate, care de la 6,5 lei / pers. / lună se majorează de 10 lei / persoană / lună 
și corespunzător la agenții economici, pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de această 
activitate, în condițiile în care, în prezent, nu se acoperă din taxa încasată facturile către 
operatorul de salubritate. 

D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu 9 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”: Banyai Daniel, Moldovan Bogdan-Cătălin 
și Strugari Nelu-Vasile. 

7.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-
2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului 
local al comunei Budacu de Jos să voteze și să semneze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan 
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de 
tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea planului tarifar conform 
anexei transmisă d-lor consilieri. 

D-l consilier Banyai Daniel: este prea mare majorarea. 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: așa este venită propunerea de la ADI Apa-Canal. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”: Banyai Daniel, Moldovan Bogdan-Cătălin 
și Strugari Nelu-Vasile și o abținere, d-l consilier Gălățeanu Adrian-Ionel. 

8.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 
910/26.10.2017 în sumă de 831.354,16 lei pentru implementarea proiectului “ 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, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0760CN00011660600131/04.10.2017. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: se propune prelungirea scrisorii de garanție pentru 
6 luni, până la 4.10.2022. 

D-l consilier Moldovan Bogdan: cât este comisionul? 
D-l primar Simionca Florin-Sandu: comisionul este de cca.2 – 3 mii lei. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți. 
9.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.9, 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 ianuarie 2022. 

D-l secretar general, Vărărean Florin-Ioan: întrucât mandatul de președinte de 
ședință al d-lui German Dănuț expiră la sfârșitul lunii decembrie, se impune alegerea unui 
nou președinte de ședințe. 

D-l consilier Bolfă Alexandru: îl propun pe d-l Gordon Ioan. 
D-l președinte de ședință German Dănuț: mai sunt alte propuneri? Constat că nu 

sunt și supun la vot. 
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu 11 voturi ”pentru” d-l Gordon Ioan neparticipând la vot. 
 10.-Diverse. 
  D-l consilier Banyai Daniel: firma de canalizare a lăsat plin de noroi peste tot. 
 D-l consilier Moldovan Bogdan: ar trebui urmărită îndeaproape lucrarea. 
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 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: supravegherea lucrării este în sarcina dirigintelui 
de șantier și a d-lui Bugnar Toader. 
 D-l consilier Moldovan Bogdan: atunci d-l Bugnar să își îndeplinească atribuțiile. 
 D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: există o hartă cu drumurile de exploatare agricolă 
care se vor moderniza ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: bineînțeles. Se va pregăti. 
 D-l consilier Banyai Daniel: există șanse ? 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: Șanse sunt, însă e greu de spus. La vizita în teren 
s-au tăiat din agenții economici non-agricoli, ceea ce afectează punctajul. 
 D-l consilier Moldovan Bogdan: în ziare scria de 22 km de asfalt. 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: Se face o confuzie – cei 22 km de drumuri 
asfaltate sunt cele din intravilan și Dealu Jelnei, depuse pe Programul Anghel Saligny. 

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 
          GERMAN DĂNUȚ                        SECRETAR  GENERAL,  
               VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 

 

 


