ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
PROCES - VERBAL
Al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Budacu de Jos,
din data de 13 mai 2009
La această şedinţă au fost convocaţi şi participă toţi consilierii locali. De asemenea,
participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Budacu de Jos, precum şi delegatul sătesc al
localităţii Simioneşti.
Preşedinte de şedinţă este d-ra consilier Paşc Daniela-Florentina, care a fost aleasă
preşedinte pentru perioadă de 3 luni la data de 27 februarie 2009.
D-ra preşedinte de şedinţă, Paşc Daniela-Florentina, prezintă ordinea de zi:
(1)-Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor „Laleaua Pestriţă” –
Ediţia din anul 2009;
(2)- Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe Române,
Parohiei ortodoxe Simioneşti – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
(3)-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări
de balastare şi întreţinere a unor drumuri comunale şi vicinale din comuna Budacu de Jos, judeţul
Bistriţa-Năsăud;
(4)-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea
„Amenajare teren sport în localitatea Monariu, comuna Budacu de Jos”;
(5)- Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi vânzării masei lemnoase din partida
160377 – Pădurea de Jos ;
(6)-Diverse.
D-ra preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care este adoptată cu unanimitatea
consilierilor prezenţi.
În continuare, d-l preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din data de
23 aprilie 2009, studiat înainte de începerea şedinţei de către consilieri, care este aprobat în
unanimitate.
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1.-Se prezintă de către d-l primar un Proiect de hotărâre privind privind aprobarea
organizării manifestărilor „Laleaua Pestriţă” – Ediţia din anul 2009, arătându-se că se propune
organizarea acestei manifestări culturale în colaborare cu Consiliile locale Cetate şi Dumitriţa.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă pe ce se vor cheltui sumele care provin de la bugetul
local.
D-l primar arată că sumele se vor cheltui, conform prevederilor legale, pentru achitarea
onorariilor artiştilor, a transportului, etc.
D-ra preşedinte de şedinţă supune la vot acest Proiect de hotărâre, care este adoptat cu
unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
2.-D-l primar prezintă un Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
Bisericii Ortodoxe Române, Parohiei ortodoxe Simioneşti – Judeţul Bistriţa-Năsăud, însoţit de
cerere şi deviz, arătând că aşa cum dealtfel reiese din Proiectul de hotărâre suma propusă este de
15.000 lei RON şi este necesară pentru efectuarea unor reparaţii. Mai arată că se propune şi
alocarea, din bugetul comunei, a unei sume pentru întocmirea unui proiect pentru o nouă biserică
ortodoxă în localitatea Monariu.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă daca s-a discutat cu oamenii din Monariu.
D-l primar spune că a fost prezent într-una din duminici la biserică s-a discutat şi oamenii sau arătat de acord.
D-ra preşedinte de şedinţă supune la vot acest Proiect de hotărâre, care este adoptat cu
unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
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3.- D-l primar prezintă un Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice pentru lucrări de balastare şi întreţinere a unor drumuri comunale şi vicinale din
comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, însoţit de documentaţiile tehnico-economice,
subliniind că este vorba de drumuri comunale şi vicinale.
D-l consilier Banyai Daniel spune că ar trebui reparate şi anumite porţiuni din drumurile de
hotar.
D-l primara arată că începând cu săptămâna viitoare se va încerca repararea porţiunilor mai
deteriorate din drumurile de hotar, din fiecare localitate.
D-ra preşedinte de şedinţă supune la vot acest Proiect de hotărâre, care este adoptat cu
unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
4.- D-l primar prezintă un Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru lucrarea „Amenajare teren sport în localitatea Monariu, comuna Budacu de Jos”,
însoţit de documentaţia tehnico-economică şi arătând că se urmăreşte ridicarea şi amenajarea
suprafeţei de joc a terenului de fotbal, săparea unor fântâni şi a unor şanţuri de drenaj, etc., şi se
mai are în vedere, realizarea unui sistem de irigaţie.
D-l consilier Banyai Daniel spune că ar fi bine să se vopsească partea metalică a tribunei de
la terenul de fotbal.
D-l primar arată că se va vopsi însă după angajarea muncitorilor necalificaţi în baza Legii
nr. 76 / 2002. De asemenea, mai spune că se vor depune proiecte pentru reabilitarea şcolii din
localitatea Jelna şi pentru o sală de sport.
D-ra preşedinte de şedinţă supune la vot acest Proiect de hotărâre, care este adoptat cu
unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
5.- D-l primar prezintă un Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi vânzării
masei lemnoase din partida 160377 – Pădurea de Jos, însoţit de adresa ocolului silvic şi de actul de
punere în valoare.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă daca Ocolul silvic „Valea Şieului” a virat sume către
bugetul local.
D-l primar spune că nu s-au virat sume, însă nici masă lemnoasă nu s-a exploatat decât
pentru acoperirea cheltuielilor de administrare. De asemenea, menţionează că la Ocolul silvic
„Dealu Negru” s-a luat hotărârea ca orice cheltuială să fie făcută doar cu acceptul proprietarului.
D-l consilier Coman Gheorghe întreabă dacă s-au făcut plantări de puieţi.
D-l primar spune că s-au făcut plantări de puieţi şi se va solicita o informare în acest sens.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă dacă lemnul de foc rezultat din exploatarea acestei
partide se va vinde la populaţie.
D-l primar spune că se va utiliza pentru încălzirea şcolilor a sediului Primăriei şi se va şi
vinde către populaţie.
6.-Diverse.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă în ce zi se va merge pentru repararea drumurilor şi mai
spune că pe Valea Monariului ar trebui reparat la două podeţe care s-au colmatat.
D-l primar spune că săptâmâna viitoare se va ieşi, în funcţie de starea vremii.
D-l viceprimar spune că zona de pe Valea Monariului este cu alunecări de teren, acolo
lucrările la drum ar fi posibile doar cu buldozer.
D-l consilier Banyai Daniel întreabă situaţia păşunii aflate în litigiu cu Sărata.
Se arată de către d-l primar că după finalizarea soluţionării cererilor depuse de persoane
fizice – care este în curs – se va rezolva şi această situaţie.
Întrucât nu mai sunt de discutat probleme de pe ordinea de zi şi nici un alt consilier nu mai
doreşte să ia cuvântul, d-ra consilier preşedinte de şedinţă, Paşc Daniela-Florentina, declară închisă
şedinţa.
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PAŞC DANIELA-FLORENTINA
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN
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