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

Nr. 5578 din 25.10.2021

PROCES - VERBAL
Al şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 21 octombrie 2021, ora 19:00
La această şedinţă extraordinară, desfășurată la sediul Primăriei comunei Budacu de
Jos – sala Căminului cultural, convocată de către Primarul comunei prin Dispoziţia nr.58 din
21.10.2021, 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați și
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire rețea de canalizare,
stație de epurare și extindere rețea de apă în comuna Budacu de Jos, județul BistrițaNăsăud”;
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 indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiții ”Construire rețea de canalizare, stație de epurare și extindere rețea
de apă în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”.
D-l primar Simionca Florin-Sandu: s-a primit, prin e-mail, de la Ministerul Dezvoltării o
înștiințare de a depune și devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru
lucrarea de canalizare nu doar HCL de aprobare a ajustării prețului care a fost adoptată la
ședința trecută..
D-l consilier Banyai Daniel: a crescut mult ?
D-l primar Simionca Florin-Sandu: în urma ajustării cu aproximativ 1,2 milioane, iar
de la bugetul local cca 3 mii lei, se aplică formula de calcul.
D-l președinte de ședință German Dănuț: Întrebări dacă mai 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.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: o nouă ședință de Consiliu local pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului pentru drumurile agricole va fi
convocată pentru săptămâna viitoare.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: zona Dealu Jelnei va intra în intravilan ?
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: este în lucru noul PUG. Planșele preliminare se
vor prezenta la următoare a ședință de Consiliu local.
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,
GERMAN DĂNUȚ
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