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     Nr.  10947 /23.11.2020 
 

  JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDILA 

 

Proces-Verbal  

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Budila 

  încheiat astăzi  23.11.2020 

 

      Ședința a fost convocată conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) si ale art. 134 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare. 

      Conform prezenţei efectuate, la şedinţa Consiliului Local Budila sunt prezenţi 13 consilieri 

locali în funcţie din numărul total de 13, astfel că se respectă prevederile art. 137 alin. (1) din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, şedinţa 

Consiliului Local al comunei Budila este legal constituită. 

     Alte persoane prezente la ședință: domnul Primar Marsavela Irimia, doamna secretar general 

Benia Alexandra Aveluta, domnul consilier juridic Nichita Răzvan, referent Dogariu Diana. 

      Doamna secretar general dă citire ordinii de zi, astfel:   
Proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 
noiembrie - ianuarie. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea consilierilor locali supleanți.  
3. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Budila. 
4. Proiect de hoatărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Budila. 
 

- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie - 
ianuarie 
Se propune domnul consilier local Dudas Jakab ca președinte de ședință pentru lunile 

noiembrie-ianuarie, se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți, 
adoptându-se Hotărârea nr.  80 din 23.11.2020  a Consiliului Local al comunei Budila. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotărâre privind validarea consilierilor locali 

supleanți. 
Doamna secretar general dă citire Ordinului Prefectului Judetului Brașov nr. 871 din data de 

30.10.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Budila si a 
Încheierii finale din data de 13.11.2020 a Judecătoriei Brașov, din dosarul nr. 21013/197/2020 
privind validarea mandatelor consilierilor locali supleanti, domnul Mariaș Nicolae și domnul 
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Marșavela Iordan, candidați din partea PNL în Consiliul Local al comunei Budila, în urma 
desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020. Domnii consilieri locali își depun jurămintele, iar 
doamna secretar general le înmânează câte un exemplar din jurământ, o informare cu privire la 
incompatibilități conform Legii nr. 161/2003,cu modificările și completările ulterioare și o 
informare cu privire la desfășurarea ședințelor de Consiliu Local și a ședințelor comisiilor de 
specialitate. 

Se ia act de validarea mandatelor consilierilor locali supleanți și se adoptă Hotărârea  
Consiliului Local al comunei Budila nr. 81 din 23.11.2020. 

  
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului  
comunei Budila. 

Doamna secretar general precizează că acest punct de pe ordinea de zi se va 
desfășura prin vot secret, ce va fi exprimat prin buletine de vot. 

 Domnul președinte de ședință îi roagă pe domnii consilieri sau formațiunile politice  
să propună candidati pentru functia de viceprimar al comunei Budila. 

Domnul consilier local Marias Florentin Victor îl propune pe domnul consilier local 
Ganea Florentin pentru functia de viceprimar. 

Domnul consilier local Noapteș Ion se autopropune pentru functia de viceprimar. 
În timp ce doamna secretar general pregătește buletinele de vot, domnul Dudas 

Jakab dă citire informării cu privire la organizarea ședințelor de Consiliu Local și a 
ședințelor comisiilor de specialitate, ce a fost pusă la dispozitia fiecărui membru al 
Consiliului Local,de către doamna secretar general, atunci când au depus jurământul.  

Doamna secretar general împarte membrilor consiliului local, buletinele de vot, și 
explică cum se va desfășura procesul de votare, prin vot secret, cu scrierea mențiunii ”DA” 
în dreptul propunerii alese. 

În urma numărării voturilor, domnul Ganea Florentin a primit 11 voturi pentru, iar 
domnul Noaptes Ion a primit 2 voturi pentru. Având în vedere rezultatul votului secret al 
consilierilor în funcție, se ia act de alegerea domnului Ganea Florentin ca viceprimar al 
comunei Budila și se adoptă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budila nr. 82 din 
23.11.2020. 

 
- Se trece la prezentarea Proiectului de hotarare privind alegerea comisiilor de  

specialitate ale Consiliului Local Budila. 
Domnul presedinte de ședință, Dudas Jakab, prezintă propunerea membrilor PNL, 

astfel: Comisia nr. 1 pentru probleme de dezvoltarea economico-socială, buget-finanțe, 
administrația patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț: Ganea Florentin, Marias 
Florentin Victor, Ganea Marian, Csiki Kalman, Otelaș Ionuț. 

Comisia nr. 2 pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și agrement: Ganea Florentin, Csiki Kalman, Marias Florentin Victor, 
Tareanu Ioan, Farkas Stefan Gabriel. 

Comisa nr. 3 pentru probleme de administratie publică, juridică, apărarea ordinii și  
linistii publice, a drepturilor cetățenilor: Noaptes Ion, Marias Nicolae, Chifu Sandu, Dudas 
Jakab, Constandin Ioan. 

Domnul consilier local Noaptes Ion îl întreabă pe domnul Dudas, când a primit 
propunerea PNL si de la cine a primit-o. 
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Domnul Dudas îi răspunde ca a primit-o la începutul sedintei de la domnul Ganea 
Florentin și întreabă dacă mai sunt si alte propuneri. 

Domnul consilier local Costandin Ioan este de părere că în comisia nr.1, unde este 
vorba de buget-finante, ar trebui desemnate persoane care au școală si cunoștințe în acest 
domeniu, si consideră că ar trebui ca domnul Noaptes Ion să facă parte din comisia nr.1. 

Domnul Dudas îi recomanda domnului Constandin Ioan să faca o propunere pentru 
fiecare comisie, cu câte cinci membri fiecare. 

Domnul Constandin Ioan este de părere că nu este corect ca oameni fără pregătire și 
fără școală să facă parte din comisia de buget-finanțe.  

Domnul Dudas consideră că nu ar trebui să se intre în polemici si ar trebui sa se facă 
propuneri pentru comisiile de specialitate. 

Doamna secretar general precizeaza faptul că, în ceea ce priveste Comisiile de 
specialitate, fiecare partid sau alianță poate să-și facă un grup de consilieri locali sau, dacă 
în acel partid nu sunt cel putin trei consilieri locali, pot sa faca din mai multe partide/alianțe, 
o asociere, si sa stabilească aceștia comisia care, mai apoi, se va supune la vot. 

Domnul Csiki propune sa se faca un grup de whatsapp prin care sa se transmita 
convocatorul si electronic, iar doamna secretar general este de acord cu acest lucru. 

Domnul consilier local Farkas Stefan Gabriel îi înmânează domnului Dudas 
propunerea sa, iar acesta din urmă dă citire propunerii, astfel: 

Comisia nr. 1 pentru probleme de dezvoltarea economico-socială, buget-finanțe, 
administrația patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț: Noaptes Ion, Farkas Stefan 
Gabriel, Csiki Kalman, Ganea Florentin, Constandin Ioan. 

Comisia nr. 2 pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și agrement: Chifu Sandu, Dudas Jakab, Ganea Marian, Marias Florentin 
Victor, Marsavela Iordan. 

Comisa nr. 3 pentru probleme de administratie publică, juridică, apărarea ordinii și  
linistii publice, a drepturilor cetățenilor: Otelas Ionut, Tăreanu Ioan, Marias Nicolae, Ganea 
Florentin, Chifu Sandu. 

Domnul Dudas Jakab întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. 
Nemaifiind alte propuneri, doamna secretar general pregătește buletinele de vot și 

le înmânează membrilor consiliului local, cu propunerile prezentate, astfel se începe 
procesul de alegere prin vot secret. 

În urma numărării voturilor, pentru comisia 1, propunerea PNL a primit 10 voturi 
pentru, iar propunerea domnului Farkas, a primit 3 voturi. 

Pentru Comisa nr. 2, propunerea PNL a primit 11 voturi pentru, iar propunerea 
domnului Farkas a primit 2 voturi. 

Pentru Comisia nr. 3, propunerea PNL a primit 10 voturi, iar propunerea domnului 
Farkas a primit 3 voturi. 

Fiecare comisie aleasă câștigătoare își desemneaza presedintele si secretarul de 
comisie, iar în urma desemnării, comisiile de specialitate vor avea următoarea componență: 

Comisia nr. 1: Președinte: Ganea Florentin 
                        Secretar: Marias Florentin Victor 
                    Membri: Ganea Marian, Csiki Kalman, Otelaș Ionuț. 
Comisia nr. 2: Președinte: Csiki Kalman 
                        Secretar: Ganea Florentin 
                    Membri: Marias Florentin Victor, Tareanu Ioan, Farkas Stefan Gabriel. 
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Comisia nr. 3: Președinte: Dudas Jakab 
                        Secretar: Marias Nicolae 
                     Membri: Noaptes Ion, Chifu Sandu, Constandin Ioan. 
Domnul Farkas Stefan Gabriel precizează faptul că domnul consilier local 

Marșavela Iordan nu a fost desemnat în nicio comisie de specialitate. 
Domnul președinte de ședință propune ca domnul Marsavela Iordan să fie înlocuit 

cu domnul Marias Florentin Victor, în comisia nr. 2. Membrii consiliului local sunt de acord 
cu această modificare. 

Având în vedere rezultatele votului secret, se ia act de alegerea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Budila și se adoptă Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Budila nr. 83 din 23.11.2020. 

Doamna secretar general face câteva precizări cu privire la organizarea comisiilor 
de specialitate si mentioneaza ca urmatoarea sedinta de consiliu local va avea loc miercuri, 
în data de 25.11.2020, la ora 16.00. 

 
        Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință, declară ședința închisă.  
        Fac precizarea că s-au discutat punctele de pe ordinea zi și au fost adoptate hotărâri în acest 
sens.  
         Față de aspectele prezentate mai sus, am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 
 
 
         Președinte de ședință,                                    Secretarul general al comunei Budila, 
             Dudas Jakab                                                           Benia Alexandra Aveluța 


