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.2012 

CONVOCATOR 
 
       
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), precum și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă în 
ședință ordinară Consiliul Local Budila, în data de 25.02.2021, ora 16:00, in sala de sedinte din cadrul 
Primariei Comunei Budila, având următoarea ordine de zi: 
 

I. Proiecte de hotarare 
 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie 
si aprilie 2021 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului 

local din data de 29.01.2021 
4. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 

comunei Budila care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Budila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau 
lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2020 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de crestere a gradului de acces al 
cetatenilor la documente de interes public produse si/sau gestionate de aparatul de 
specialitate al Primarului si de institutiile aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei 
Budila 

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului de analiză privind serviciile de educație și 
îngrijire timpurie, în urma analizei de situație realizată în comuna Budila, în cadrul 
Proiectului „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor” 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea radierii din Cartea Funciara a dreptului de 
proprietate inscris in favoarea Statului Roman, si a dreptului de folosinta notat in favoarea 
Trustului Regional Gostat, Brasov, pentru imobilul situat in comuna Budila si inscrierea 
dreptului de proprietate si de folosinta pentru Comuna Budila 

10.  Proiect de hotarare privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor 
informale și luării în evidență la nivelul Comunei Budila pentru identificarea aşezărilor 
informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor de interventie pentru 
imbunatatirea conditiilor de viata 


