
Pagina 1 din 1 

R O M Â N I A     Nr. _____ din _____.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 noiembrie 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.66 din 
10.11.2021, 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 solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de 
garanţie de la FNGCIMM SA IFN nr. 160/20.06.2017 în sumă de 1.815.600 lei în pentru 
implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Budacu 
de Jos, județul Bistrița-Năsăud”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0430A000011660600004/10.03.2017; 

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: 

1.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.1, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN nr. 
160/20.06.2017 în sumă de 1.815.600 lei în pentru implementarea proiectului 
“Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-
Năsăud”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0430A000011660600004/10.03.2017. 

D-l primar Simionca Florin-Sandu: a fost depusă cererea de plată pentru tranșa finală 
pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Budacu de Jos, 
județul Bistrița-Năsăud”, însă nu se reușește finalizarea până la data expirării scrisorii de 
garanție. A fost și vizita în teren de la AFIR, a fost totul în regulă, însă chiar azi au sunat și 
au solicitat prelungirea pe 4 luni, până la data de 10.03.2022. Costurile pentru această 
prelungire sunt de cca. 3500 lei, cu toate comisioanele. 
 D-l consilier Moldovan Bogdan-Cătălin: se mai montează balustrada pe Hagău ? Ar 
trebui revizuit iluminatul public. 
 D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va monta balustrada. A început deja acțiunea 
de de înlocuire a becurile, lămpilor de iluminat public nefuncționale. 

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. 
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 

 

 


