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

Nr. 5366 din 14.10.2021

PROCES - VERBAL
Al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 30 septembrie 2021, ora 18:00

La această şedinţă ordinară, desfășurată la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos
– sala Căminului cultural, convocată de către Primarul comunei prin Dispoziţia nr.49 din
24.09.2021, au fost convocaţi toți consilierii locali și participă 11, absentând d-l consilier
Simionca Teodor-Ioan (demisionat).
Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar, Vărărean Florin-Ioan –secretar
general al comunei Budacu de Jos, d-l Gălățeanu Adrian-Ionel – supleant al cărui mandat a
fost validat de Judecătoria Bistrița, în vederea depunerii jurământului și doi cetățeni din
localitatea Jelna.
Se efectuează prezența și se constată că există cvorum.
Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Coman Vasile, care a fost ales preşedinte de
şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada iulie - septembrie 2021.
D-l preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi:
1.-Depunerea ”Jurământului” de către d-l consilier local Gălățeanu Adrian-Ionel,
supleant, validat prin Încheierea civilă nr. 3490 / CC / 2021 din 7.09.2021 a Judecătoriei
Bistrița;
2.-Proiect de hotărâre 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;
3.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept – prin demisie – a
mandatului de consilier local al d-lui Simionca Teodor-Ioan;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare
pentru proiectul "Asfaltare strazi in comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud Etapa I";
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din
partizii 2100147604250 IG Poligon 1.23AB, 2100147604190 drum 1.118A, 2100147604900
drum 1.44 și 2100147604910 drum 1.45A;
6.-Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al comunei
Budacu de Jos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Budacu de Jos pentru anul
şcolar 2021-2022;
7.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Budacu de Jos pe anul 2021;
8.-Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii investițiilor finalizate din
infrastructura de apă și apă uzată , finanțate prin POS Mediu 2007 – 2013 (2015) în cadrul
proiectului ”Extindere de rețele de alimentare cu apă , canalizare și tratare ape uzate și
branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare
pentru proiectul "Asfaltare strazi in comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud Etapa
II";
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării, prin actualizarea prețurilor
aferente materialelor, pentru Contractul de lucrări nr. 3899 din 19.07.2019 privind obiectivul
de investiții ”Construire rețea de canalizare, stație de epurare și extindere rețea de apă în
comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”
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11.-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 octombrie 2021;
12.-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:
1.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.1, Proiect de hotărâre privind
acordul amplasării și/sau accesul în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea
Comunei Budacu de Jos și administrarea Consiliului Local al comunei Budacu de Jos
pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente
obiectivului: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023) CL 5 – Extindere alimentare cu apa in
comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu-Odorhei si Sieu, reabilitare sursa
Sieu si rezervor Cetate, extindere retea de canalizare in comuna Dumitra, retea de
canalizare si SEAU in Budacu de Sus si comuna Sieu-Magherus.
D-l primar Simionca Florin-Sandu: urmează, după adoptarea acestei hotărâri, a se
realiza investițiile de către ADI Apă-Canal prin SC Aquabis SA.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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.
1.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.1, Depunerea ”Jurământului” de
către d-l consilier local Gălățeanu Adrian-Ionel.
D-l Vărărean Florin-Ioan, secretarul general al comunei: mandatul de consilier local al
supleantului, Gălățeanu Adrian-Ionel, a fost validat prin Încheierea civilă nr. 3490 / CC /
2021 din 7.09.2021 a Judecătoriei Bistrița.
În continuare d-l Gălățeanu Adrian-Ionel depune jurământul prevăzut de lege pe care
apoi îl semnează.
2.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.2, Proiect de hotărâre 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.
D-l Vărărean Florin-Ioan, secretarul general al comunei: locul deținut de USR în
cadrul Comisiei de specialitate învățământ-sănătate-cultură-sport este vacant ca urmare a
demisiei d-nei Călugăr Cristina Elena și se propune alegerea unui noi membru, respectiv al
reprezentantului acestei formațiuni în Consiliul local.
Se procedează la vot secret, pe buletine de vot.
Se constată că d-l consilier local Gălățeanu Adrian-Ionel a fost ales membru al
Comisiei învățământ-sănătate-cultură-sport cu un număr de 12 voturi ”pentru”.
3.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept – prin demisie – a mandatului de consilier local al d-lui
Simionca Teodor-Ioan.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: d-l Simionca Teodor-Ioan a
demisionat din funcția de consilier local, demisia fiind înregistrată sub nr. 4264 din
16.08.2021, conform prevederilor Codului administrativ Consiliul local trebuie să ia act de
aceasta, urmând ca mandatul să fie validat de instanță.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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
aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru proiectul "Asfaltare strazi in
comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud Etapa I".
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: s-au pregătit documentele în vederea depunerii
cererilor de finanțare în cadrul Programului Anghel Saligny.
D-l consilier Banyai Daniel: care sunt străzile care intră ?
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D-l Primar Simionca Florin-Sandu: sunt toate străzile de pe raza comunei, conform
listei.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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
aprobarea exploatării și vânzării masei lemnoase din partizii 2100147604250 IG Poligon
1.23AB, 2100147604190 drum 1.118A, 2100147604900 drum 1.44 și 2100147604910 drum
1.45A.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: în plus, față de documentele primite de d-nii
consilieri, se mai supune la vot și aprobarea pentru consum propriu a unei cantități de
121,78 m.c., din care 95,47 m.c. din partida 2100147600021 – Preluca Sus – 491F și 26,31
m.c. din partida 2100147600080 – Aluneasa 325.
D-l consilier Banyai Daniel: prețul pentru lemnul de stejar, pentru licitație, ar trebui
majorat.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: dacă doresc d-nii consilieri, se poate majora la
600 lei / m.c.
D-l consilier Banyai Daniel: ar trebui marcat lemn de foc și la Monariu.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: prețul masei lemnoase pentru vânzarea către
agenții economici este prea mică.
D-l consilier Banyai Daniel: propun 120 lei / m.c.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: Întrebări dacă sunt? Atunci supun la vot cu
modificările propuse.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre, cu
completările propuse a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenți.
6.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind
numirea reprezentantului Consiliului local al comunei Budacu de Jos în Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Budacu de Jos pentru anul şcolar 2021-2022.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: în Consiliul de administrație trebuie numit
reprezentant din partea Consiliului local, precum și al Primarului.
D-l consilier German Dănuț îl propune ca reprezentant al Consiliului local pe d-l
consilier Bolfă Alexandru.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt
alte propuneri, supun la vot.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Proiectul de hotărâre a fost
adoptat cu 11 voturi ”pentru”, d-l consilier Bolfă Alexandru neparticipând la vot.
7.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2021.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se propune aprobarea rectificării bugetare conform
materialelor transmise d-lor consilieri
D-l consilier Banyai Daniel: drumul agricol din zona Valea Monarului este deteriorat,
nu se poate circula.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va repara.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: și drumul agricol din Jelna, spre Bazin, este
deteriorat.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va interveni pentru reparație și aici.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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.
8.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind
delegarea gestiunii investițiilor finalizate din infrastructura de apă și apă uzată , finanțate
prin POS Mediu 2007 – 2013 (2015) în cadrul proiectului ”Extindere de rețele de alimentare
cu apă , canalizare și tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul
Bistrița-Năsăud.
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D-l Primar Simionca Florin-Sandu: este vorba de rețeaua de aducțiune de apă din
jelna la Buduș și apoi mai departe la Simionești.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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
aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru proiectul "Asfaltare strazi in
comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud Etapa II".
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: este vorba drumurile din zona Dealu Jelnei. Aici
va fi nevoie, în plus, de o declarație, pe propria răspundere a primarului, că lucrările de
canalizare se vor finaliza până la data asfaltării drumurilor sau nu vor afecta infrastructura.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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.
10.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind
aprobarea ajustării, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, pentru Contractul de
lucrări nr. 3899 din 19.07.2019 privind 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: se propune aprobarea ajustării, prin actualizarea
prețurilor aferente materialelor, pentru Contractul de lucrări nr. 3899 din 19.07.2019 privind
rețeaua de canalizare, conform O.G.R. nr. 15 / 2021 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare și Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice nr.1336/2021 pentru
aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G.R. nr. 15 / 2021 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de
construcții pentru contractele de achiziție publică / contractele sectoriale de lucrări finanțate
prin Programul Operațional Regional 2014-2020;
D-l președinte de ședință Coman Vasile: 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.
11.-D-l președinte de ședință: trecem la punctul nr.11, 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 octombrie 2021.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: mandatul de președinte de
ședințe al d-lui Coman Vasile expiră la finalul acestei luni și, pentru buna desfășurare a
activității se impune alegerea unui nou președinte de ședințe.
D-l consilier Bolfă Alexandru în propune pe d-l consilier German Dănuț.
D-l președinte de ședință Coman Vasile: Alte propuneri mai sunt? Dacă nu sunt,
supun la vot.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: Propunerea este adoptată
cu 11 voturi ”pentru”, d-l consilier German Dănuț neparticipând la vot.
12.-Diverse.
D-l consilier Moldovan Bogdan-Cătălin: în Buduș, în zona dintre Trifan Aurel și până
la școală nu funcționeaza iluminatul public..
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: va fi trimis electricianul când se întoarce din
concediu.
D-l consilier Banyai Daniel: puntea de la Monariu ar trebui reparată.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: nu am uitat de problemă, se va interveni.
D-l consilier Moldovan Bogdan-Cătălin: ar trebui cosite drumurile agricole precum și
cele prncipale.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se va încerca cosirea lor, doar că este stricat
utilajul.
D-l consilier Strugari Nelu-Vasile: se poate rezolva ceva, a trimis Consiliul Județean
vreun răspuns cu privire la limitarea vitezei.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: s-a răspuns că denivelări nu se vor mai realiza,
doar dacă vor fi radare.
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D-na consilier Cimuca Anca-Violeta: când se vor repara drumurile în urma lucrărilor
de canalizare ?.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se vor repara până la iarnă.
D-na consilier Cimuca Anca-Violeta: utilajele de la firma Centana, care transportă
siloz circulă cu viteză mare așa că ar trebui să se atragă atenția.
D-l Primar Simionca Florin-Sandu: se comunica d-lui șef de post acest aspect.
Întrucât nu mai sunt puncte de pe ordinea de zi de discutat și nici un consilier nu mai
dorește să ia cuvântul, d-na președinte de ședință, declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COMAN VASILE
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

