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          ROMÂNIA 
Județul Bistrița-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budești 
Nr. 848 din 26 februarie 2021 
 
 
                                                            PROCES-VERBAL 
  
 
          Încheiat azi 26 februarie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
comunei Budești, care a fost convocat în şedinţa ordinară prin Dispoziţia Primarului 
comunei Budeşti nr. 26/19.02.2021, cu respectarea prevederilor legale, art. 133, alin. 1, art. 
134, alin. (1), lit. a, alin. (3), lit. a, art. 155, alin. 1, lit. b şi art.196 alin.(1) lit. b din Ordonanța 
de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
         Ședința Consiliului local Budești s-a desfășurat în sala de spectacole a Căminului 
Cultural Budești, cu respectarea prevederilor legale referitoare  la prevenirea COVID-19. 
         La şedinţă au participat 11 consilieri locali din cei 11 aleşi, respectiv:  Moldovan 
Sorin-Ovidiu, Bălaș Teofil, Mândrean Pompei, Moldovan Sebastian-Dumitru, Nemeti 
Marius, Macarie Iosif, Mărginean Dinu, Agrișan Emil-Gabriel, Szabo Octavian, Hedeș 
Teodor și Halastaon Alexandru.  
         Şedinţa a fost  legal constituită. 
         La ședință participă primarul comunei Budești domnul Codrea Vasile și domnul 
Hedeș Ioan - secretar general al comunei Budești, doamna Buzan Maria – consilier 
superior, Faur Maria – bibliotecar și domnul Huzmezan Teodor – muncitor calificat.  
         Conducerea ședinței a fost asigurată de președintele de ședință, domnul consilier 
local Moldovan Sebastian-Dumitru, conform Hotărârii Consiliului local al comunei Budești 
nr. 29 din 4 decembrie 2020. 
         Şedinţa a fost  legal constituită.  
         Domnul preşedinte de ședință supune la vot dacă să se filmeze sedinţa să se 
transmită pe internet, cu 6 voturi împotrivă nu se aprobă. 
         Se prezintă solicitarea domnului Moldovan Sebastian Dumitru referitoare la rețeaua 
școlară, care a fost transmisă spre analiză Școlii Gimnaziale Budești. 
         Se supune spre aprobare procesul-verbal nr. 3918 din 23 decembrie 2020 al ședinței 
extraordinare a Consiliului local Budești din 23 decembrie 2020, care este aprobat în 
unanimitate de către cei prezenți 
            Nefiind obiecțiuni, procesul-verbal nr. 3918 din 23 decembrie 2020 al ședinței 
extraordinare a Consiliului local Budești din 23 decembrie 2020 a fost aprobat în 
unanimitate de către cei 11 consilieri locali prezenți la ședință. 
         Se prezintă de către președintele de ședință domnul Moldovan Sebastian-Dumitru 
ordinea de zi, după cum urmează:  
        1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
39 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele 
fizice şi  juridice din comuna Budești în anul 2021. 
        Inițiator proiect : primar Codrea Vasile 
        2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
comunei Budești în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Budești. 
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        Inițiator proiect : primar Codrea Vasile 
         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor  
desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001. 
        Inițiator proiect : primar Codrea Vasile 
           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înrolării în sistemul Ghișeul.ro. 
        Inițiator proiect : primar Codrea Vasile 
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se 
exploatează în anul 2021 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat 
în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, precum şi a preţurilor de vânzare directă a masei 
lemnoase către populaţie şi instituţii publice sau unităţi de interes local pentru anul 2021. 
        Inițiator proiect : primar Codrea Vasile 
        6. Proiect de hotărâre privind realizarea unei baze de agrement și reabilitarea Școlii 
primare Țăgșoru. 
        Inițiator proiect : consilier local Moldovan Sebastian-Dumitru 
        7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru realizarea unor lucrări la 
terenul de sport din satul Budești. 
        Inițiator proiect : consilier local Macarie Iosif 
        8. Proiect de hotărâre privind modernizarea pieței agroalimentare din Budești. 
        Inițiator proiect : consilier local Agrișan Emil-Gabriel 
        9. Proiect de hotărâre privind regulamentul de ordine interioară al Primăriei Budești. 
        Inițiatori proiect : consilieri locali PNL și PMP 
       10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 
comunei Budești. 
        Inițiator proiect: primar Codrea Vasile 
       11.Raport privind activitatea asistenților personali pe semestrul II 2020. 
       12. Diverse. 
        Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi pentru de către cei 11 
consilieri locali prezenți la ședință.  
       1. Domnul președinte de ședință Moldovan Sebastian-Dumitru citește proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 23.12.2020 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi  juridice din 
comuna Budești în anul 2021. 
           Doamna Buzan Maria consilier superior prezintă raportul compartimentului de resort. 
        Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru și 1 abținere  
(domnul Moldovan Sebastian Dumitru). 
        2. Domnul președinte de ședință Moldovan Sebastian-Dumitru citește proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Budești în 
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Budești. 
        Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Să propunem pe cineva care are copii 
        Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Propun pe domnul Macarie Iosif. 
        Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru și 1 abținere  
(domnul Halastaon Alexandru). 
        3. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de lucrări de interes local ce se vor  desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 
416/2001. 
       Doamna Faur Maria bibliotecar prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
       Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Câte persoane beneficiază? 
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       Doamna Faur Maria: Sunt 8 dosare din care 2 familii trebuie să lucreze, din care 1 este 
bolnav. 
       Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Le propun tuturor consilierilor o zi pe lună în 
care toţi mergem să facem ceva pentru comună. Să înceapă de la noi pasul ăsta. Eu 
propun dacă sunteţi de acord. 
       Domnul primar Codrea Vasile: Domnilor colegi, personal avem puţin şi urmează să 
scoatem păşunile, iar oamenii să poată lua subvenţia de la APIA şi să adoptăm o hotărâre 
cu curăţenia ca să putem lua măsuri de înfrumuseţare împreună cu dumneavoastră în 
toată comuna. 
       Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Prin această măsură ne faceţi responsabili pe 
fiecare dintre noi. Dacă vezi pe cineva, te opreşti şi îl atenţionezi că nu trebuie să facă 
ceva. 
       Domnul Macarie Iosif: Sunt 14 puncte dar nu prea are cine să le facă. Este trecut 
căminul din Ţăgşoru, dar cu ce anume se vor duce acolo. 
       Domnul Hedeș Ioan: Cineva din primărie are atribuţii de supraveghere. 
       Domnul Moldovan Sebastian Dumitru: Cine este de acord să participe o zi la curăţenie 
în comună?  
       Pentru a participa la curățenie votează 10 consilieri locali. Domnul consilier local 
Hedeș Teodor se abține. 
       Se supune la vot proiectul de hotărâre aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
se vor  desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, care este aprobat cu 9 
voturi pentru și 2 abțineri: domnii Hedeș Teodor și Mărginean Dinu. 
       4. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind aprobarea 
înrolării în sistemul Ghișeul.ro. 
        Doamna Buzan Maria prezintă raportul compartimentului de resort. 
        Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.  
        5. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind aprobarea 
volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2021 din fondul forestier, 
proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, 
precum şi a preţurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populaţie şi instituţii 
publice sau unităţi de interes local pentru anul 2021. 
         Doamna Buzan Maria prezintă raportul compartimentului de resort. 
         Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
         Domnul primar Codrea Vasile prezintă proiectele care există în perioada actuală în 
implementare în Comuna Budeşti sau pentru care s-a solicitat finanţare sau în curs de 
identificare de finanţare. 
         Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Referitor la terenul de sport din Budeşti, există 
finanţare? Există un litigiu între Primărie şi mine referitor la calea de acces, oricum instanţa 
de judecată îmi va da şi aria din faţă – platforma betonată. Ştiţi că avem procesul pe rol şi 
dacă vreţi eu îmi pot retrage plângerea, dacă voi primi platforma betonată din faţă în 
concesiune. Dacă există finanţare, atunci terenul de sport se poate face. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Doar superficia poate fi ocupată sau blocată. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Se poate amenaja.  
 Domnul Mândrean Pompei: Eu întreb care este situaţia? 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Eu am cumpărat spaţiul de la Consumcoop, instanţa 
de judecată mi-a dat 2 arii. 
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 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Avem bani pentru terenul de sport din 
Budeşti? 
 Domnul primar Codrea Vasile: Urmează să depunem la finanţare sau să prindem 
bani în buget. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Uitaţi ce propunere a făcut domnul Agrişan – 
el merge şi îşi retrage plângerea, ca să stingem litigiul. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Eu doresc să fie concesionată acea suprafaţă 
betonată, să plătesc bani la bugetul local. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Am venit eu ca să scot o maşină parcată acolo? 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Expertul Şofron a greşit expertiza pe care a făcut-o. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Domnule Agrişan v-am chemat când am făcut 
proiectul ca să ne punem de acord şi aţi fost de acord atunci cu terenul de sport. 
 Domnul Macarie Iosif: Din cauza unui teren de sport mulţi tineri au plecat din 
comună. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Noi putem rezolva această problemă. Noi 
vrem ca să aplanăm conflictul, dându-i în concesiune o arie domnului Agrişan. 
 Domnul Nemeti Marius: Dacă domnul Agrişan vine cu o cerere ca să i se 
concesioneze o arie, terenul de sport se poate muta din Ţagu în Budeşti? 
 Domnul primar Codrea Vasile: Nu se mai poate, licitaţia pentru Ţagu este făcută, nu 
se mai poate face nimic. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Platforma de beton nu este inclusă în proiectul 
terenului de sport, oricum o să obţinem platforma prin judecată fără ca să mai plătesc nimic 
la primărie, o voi folosi gratuit. Eu voi veni cu o cerere pentru aplanarea conflictului la 
Consiliul local Budeşti. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Nu cred ca oamenii şi-o pus încrederea în noi 
nu ar fi de acord cu cele spuse de noi şi nu să punem piedici. Eu vin cu o propunere la vot 
punctul de vedere al domnului Agrişan, rog ca oamenii să fie cumpătaţi, să aplanăm 
treburile astea. 
 Domnul primar Codrea Vasile: De ce nu ai venit cu această propunere la timpul 
potrivit? 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu am venit cu propuneri la vremea 
respectivă. 
 Domnul Bălaş Teofil: Dacă eşti în judecată, aşteaptă ca judecătorul să-şi facă 
datoria. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Deci terenul de sport nu se va face în următorii 2 ani. 
 Domnul Mărginean Dinu: În ce constă modernizarea de drumuri în comuna Budeşti? 
 Domnul primar Codrea Vasile: Prin CNI se vor realiza 20 km de drum asfaltat, rigole, 
şanţuri, camere de cădere, trebuie ca să le întăbulăm pentru că o să ni le ceară la un 
moment dat. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Haideţi ca să lăsăm circul ăsta, să mergem 
mai departe. 

6. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind realizarea unei 
baze de agrement și reabilitarea Școlii primare Țăgșoru. 
          Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Vin cu acest proiect şi vă spun acest lucru, 
Becleanul a făcut un lucru frumos – Figa, şi nu aşteaptă bani din altă parte. Ar fi de neglijat 
zona de Chiliceu. Referitor la Şcoala din Ţăgşoru aş vrea nu numai să o punem la rând ci 
să-i dăm şi o faţă. Am putea să facem o cantină pentru nevoiaşi. Eu nu vin ca să susţin 
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ceva ireal și nu îmi văd locul aici ca să văd. Haideţi ca să putem. Vine o sesiune de 
proiecte europene, să profităm de ele. Dacă dumneavoastră consideraţi că merită acest 
proiect să fie dus la îndeplinire, vă rog ca să îl votaţi. Eu sunt iniţiator de proiect şi vreau să 
fac ceva pentru oameni. 
 Domnul Nemeti Marius: Atâta timp cât noi nu avem apă şi canalizare, cine ne va 
aproba un asemenea proiect? Este întăbulat acel teren? Este liber de sarcini? 
 Domnul primar Codrea Vasile: Când s-a făcut la staţia de epurare, am insistat ca să 
fie dus curentul cât mai aproape de Chiliceu. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Să citesc proiectul de hotărâre. 
 Domnul Macarie Iosif: Lacul este dat sub contract la cineva? 
 Domnul primar Codrea Vasile: Nu este dat, nu putem pune taxă pentru că nu este 
întăbulat. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Munca niciodată nu a omorât pe nimeni. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu propun ca banii pentru studiu de 
fezabilitate să îi folosim pentru întăbulare – 20.000 lei nu este o sumă extraordinară, 
oricare dintre noi se vor bucura la momentul respectiv. Referitor la Şcoala Ţăgşoru, 
cabinetul primarului va ţine cont de acest lucru. 
           Doamna Buzan Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate. 

Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Totdeauna, toate proiectele îşi au ordinea lor. Dacă 
nu sunt acuma bani, avem toate şansele să avem finanţare cândva. 

Domnul primar Codrea Vasile: Ceea ce este propus, nu este fezabil. 
           Doamna Buzan Maria citeşte raportul compartimentului de specialitate. 

Domnul Nemeti Marius: Ce ar trebui ca să facem cu proiectele care se referă la 
investiţii? 

Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu o să-l supun la vot, vă rog ca să votaţi şi 
dacă consiliul local face o ilegalitate, executivul va aduce la legalitate. Nu putem invoca tot 
felul de motive. Supunem la vot, dar mai întâi să vă întreb pe fiecare să vedem referitor la 
acest proiect. 
 Domnul Moldovan Sorin-Ovidiu: Nu îl susţin. 
 Domnul Bălaş Teofil: Vine că aşa vreau să îmi iau o maşină, dar nu am bani. 
 Domnul Mândrean Pompei: Eu sunt de acord, dar mai întâi să se întăbule terenul şi 
să se meargă mai departe. 
 Domnul Hedeş Teodor: Treceţi mai departe. 
 Domnul Halaştaon Alexandru: Eu susţin ceea ce zice doamna contabilă. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Îi una din problemele de 20 de ani, aşa cum primarul 
din Beclean şi-a dat interesul ca să realizeze la Figa ceva. Eu sunt pentru. 
 Domnul Macarie Iosif: S-a votat în 2014 treaba asta, dar de 7 ani nu s-a făcut nimic. 
 Domnul Nemeti Marius: Sunt de acord ca să se aprobe nişte bani pentru a face 
întăbularea, să se găsească finanţare pe fonduri publice sau finanţare publică/privată, sunt 
de acord în condiţiile acestea. 
 Domnul Mărginean Dinu: Sunt de acord. 
 Domnul Szabo Octavian: Trebuie ca să se facă legal. 
 Domnul primar Codrea Vasile: A fost prins în strategia de dezvoltare, trebuie ca să 
fie întăbulat, să prindem bani în buget. Nu a fost găsită finanţare pe această temă. Am o 
întrebare: de ce nu s-a aprobat ca să se facă „tabăra de acasă”? 
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 Domnul Nemeti Marius: Nu a fost un proiect de hotărâre, ci a fost doar o discuţie ca 
să lămurim problema. Nu aţi venit către noi cu un proiect de hotărâre, ci a fost doar o 
discuţie. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Mulţumesc pentru ceea ce aţi spus fiecare. 
Vreau să spun că pe GAL eram şi eu, puteam propune un proiect ca să cumpăr un tractor, 
dar am renunţat pentru a se face ceva pentru oameni. 
          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Au votat pentru 5 consilieri locali:  Agrişan 
Emil-Gabriel, Moldovan Sebastian-Dumitru, Macarie Iosif, Nemeti Marius și Mărginean 
Dinu. Au votat împotrivă 5 consilieri locali: Moldovan Sorin-Ovidiu, BălaşTeofil, Hedeş 
Teodor, Halaştaon Alexandru și Szabo Octavian. S-a abținut domnul consilier local 
Mândrean Pompei. În urma votului exprimat, proiectul de hotărâre a fost respins.  
          7. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind alocarea unei 
sume pentru realizarea unor lucrări la terenul de sport din satul Budești. 

Doamna Buzan Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
 Domnul Macarie Iosif: Vrem să înregistrăm echipa de fotbal, într-o asociaţie, să 
facem împrejmuire, să rezolvăm accesul la teren. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Vreau să susţin ca să se realizeze împrejmuirea 
terenului, accesul la teren, până la aprobarea bugetului să se facă asociaţia, ca să putem 
aloca bani de la buget. 
 Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Terenul este liber de sarcini şi nu se face 
nimic. 
 Domnul Nemeti Marius: Trebuie să se înregistreze asociaţia, să aibă teren, să aibă 
vestiare, trebuie să ştim ce să ne asumăm. 
 Domnul Macarie: Aici la Budeşti vreau să faceţi dumneavoastră. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Ştiţi ce au zis copiii? Că nu pot intra pe tablete pe 
site-uri. 
 Domnul Mândrean Pompei: Le trebuie împrejmuirea terenului. 
 Domnul Macarie Iosif: Hai să prindem nişte bani în buget pentru împrejmuire. 
 Domnul Nemeti Marius: Ne promiteţi că vom găsi bani, să nu meargă tinerii să-şi 
facă înregistrarea asociaţiei să cheltuie bani. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Putem împrejmui, putem face accesul la teren 
 Domnul Nemeti Marius: Să prindem bani în buget ca terenul să fie împrejmuit. 
          Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru: Agrişan Emil-
Gabriel, Macarie Iosif, Mândrean Pompei, Hedeş Teodor, Nemeti Marius, Mărginean Dinu, 
Moldovan Sebastian-Dumitru, 2 voturi împotrivă: Halastaon Alexandru, Szabo Octavian și 2 
abțineri: Moldovan Sorin-Ovidiu și Bălaș Teofil.  
          8. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind modernizarea 
pieței agroalimentare din Budești. 
 Domnul Macarie Iosif: Să vedem punctul de vedere al domnului primar. 
 Domnul primar Codrea Vasile: Vorbiţi cu domnul ministru să ne susţină cu aceste 
probleme. 
 Domnull Agrişan Emil-Gabriel: Piaţa agroalimentară este foarte benefică pentru 
comuna Budeşti, pentru toată lumea, începând cu comercianţii şi beneficiarii. Avem Buza 
care coboară de pe deal, care vin la Budeşti. Un lucru benefic pentru comunitatea noastră. 
Încercăm să facem şi bani. Să autorizăm piaţa agroalimentară. 
 Domnul Mândrean Pompei: Şi acolo trebuie ceva făcut, nu trebuie nu ştiu câţi bani, 
dar trebuie făcut ceva şi acolo. 
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 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Dacă noi nu facem ceva, cine să facă? Noi la buget 
vom identifica sursa de finanţare. Noi nu putem face tot, piaţa agroalimentară 
suplimentează ceea ce noi nu putem aduce. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 6 voturi pentru: Mândrean  
Pompei, Agrişan Emil-Gabriel, Macarie Iosif, Nemeti Marius, Mărginean Dinu, Moldovan 
Sebastian-Dumitru și 5 abţineri: Bălaş Teofil, Moldovan Sorin-Ovidiu, Hedeş Teodor, Szabo 
Octavian și Halastaon Alexandru. 
 9. Domnul președinte de ședință citește proiectul de hotărâre privind regulamentul 
de ordine interioară al Primăriei Budești. 
           Domnul Hedeș Ioan prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
 Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Un control al Curţii de Conturi să ne spună că se face 
naveta. Noi vedem cu ochii noştri. Supunem la vot sau aducem un control să ne spună 
dacă se face naveta. 

Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Domnilor consilieri. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Noi spunem că se face naveta. Există documente: 

ordine de deplasare semnate? 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu personal nu am nimic că domnul primar 

face naveta, dar pe banii lui. 
Domnul Szabo Octavian: Consumul de carburant nu a fost depăşit. 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu ştiu că un bun organizator îşi organizează 

de dimineaţă activitatea. Nu mai vedem dacă suntem orbi şi când vine un iniţiator de 
proiect care aduce surse de venit spui că nu sunt fonduri ca să îl faci. Eu ce am de spus 
spun, nu spun pe la spate. 

Domnul primar: Vreau şi eu să spun ceva. 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Astea nu sunt soluţii, dacă trebuie să stăm, 

stăm. Să nu faceţi şedinţă doar la 2 luni. 
Domnul primar Codrea Vasile: Vreau să vă spun că există lege referitoare la 

investiţiile publice şi vrem să le respectăm. Am dreptul la un şofer plătit care primeşte 
aproximativ 2000 lei în mână. Eu fac şi pe şoferul, umblu după avize şi autorizaţii, duc 
documente la Bistriţa pentru toată lumea. În lege se prevede 400 litri, în şedinţa de consiliu 
s-au aprobat 300 litri. S-au consumat în medie 202 litri. 

Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Faceţi sau nu naveta domnule primar? 
Domnul primar Codrea Vasile: Nu. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Nu aveţi bani la buget, dar aveţi bani la navetă. În 

acest moment avem nevoie de un control. Eu vreau să ne dea în scris că dumneavoastră 
nu faceţi naveta. Noi care am făcut proiectul acesta vrem ca să-l supunem la vot. 

Domnul Szabo Octavian: Eu văd ce se întâmplă şi înţeleg că sunt foarte multe 
probleme de rezolvat. 

Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Domnul primar face naveta, să dovedească că este 
necesar. 

Domnul Nemeti Marius: Chestia cu ora, dacă eşti manager, nu înseamnă că trebuie 
să stai tot timpul acolo. 

Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Dacă este un proiect să-l supunem la vot. 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Lucrând cu tractoare, nu cred că 200 litri se 

consumă, să vedeţi că lucrurile trebuie făcute. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Eu o să fac o sesizare la Curtea de Conturi referitor la 

acest lucru. 
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Domnul Macarie Iosif: Vreţi ca să revenim la subiect. Mai lăsăm şi pe alţii. La ultima 
şedinţă am votat rectificarea de buget în regim de urgenţă. Cu ce aţi mers la şedinţă 
doamna contabilă? 

Doamna Buzan Maria: Am mers cu maşina. 
Domnul Macarie Iosif: Aţi decontat drumul? 
Doamna Buzan Maria: Nu. 
Domnul Macarie Iosif: Când este vorba de o problemă la Ţăgşoru, domnule 

viceprimar cu ce vă duceţi la Ţăgşoru? 
Domnul Szabo Octavian: Mă duc cu maşina. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Domnul Toderel când vă duceţi cu maşina, când vi se 

termină motorina, aţi cerut motorină? 
Domnul Huzmezan Teodor: Nu. Eu am venit aici cu alte probleme în această 

şedinţă. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Vă rog ca să supuneţi la vot proiectul de hotărâre 

domnule preşedinte. 
Domnul Nemeti Marius: Legat de ziare, munceşti foarte mult în comuna Budeşti. 
Domnul primar Codrea Vasile: Apreciez. 
Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Prin ceea ce fac, eu fac ceva normal. 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Când primarul este mandatat, trebuie să fie 

printre oameni. Este o asumare pe care ţi-o asumi. 
Domnul primar Codrea Vasile: Hai să pun pe facebook că consiliul ia 500 lei pentru 

şedinţă. Supuneţi la vot domnule preşedinte. 
Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Nu este normal ca să discutăm aşa ceva. 

           Supus la vot proiectul de hotărâre este respins cu 6 voturi împotrivă: Szabo 
Octavian, Halastaon Alexandru, Hedeş Teodor, Mândrean Pompei, Bălaş Teofil, Moldovan 
Sorin-Ovidiu. Au votat pentru 5 consilieri locali: Agrişan Emil-Gabriel, Macarie Iosif, Nemeti 
Marius, Mărginean Dinu, Moldovan Sebastian-Dumitru. 
           Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Să înţeleg că începând de azi nu voi veni la 
şedinţă, dar voi fi plătit. 
           Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Şi eu voi face la fel. 
 10.Domnul  preşedinte de şedinţă citește proiectul de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești. 
           Domnul Hedeș Ioan prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
           Președintele de ședință va conduce va conduce lucrările şedinţelor Consiliului local 
Budești pe o perioadă de trei luni, începând cu luna următoare adoptării prezentei hotărâri, 
adică începând cu luna martie 2021, în conformitate cu prevederile articolului 123 alineatul 
1 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
          Domnul Nemeti Marius: Propun pe domnul Szabo Octavian pentru că e proiectul cu 
păşunile. 

Domnul Moldovan Sebastian Dumitru: Eu îl propun pe domnul Mândrean Pompei. 
          Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 7 voturi pentru domnul 
Szabo Octavian și 4 voturi împotrivă. 
 11. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II 2020. 
           Prezintă raportul privind activitatea asistenților personali pe semestrul II 2020 
doamna Faur Maria  - bibliotecar cu atribuţii de asistenţă socială. 
 12. Diverse 
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          12.1. Cererea domnilor Macarie Călin şi Macarie Ioan Iosif care solicită închirierea 
prin licitaţie a pășunilor.  
          Răspuns: Vor fi anunţaţi despre data licitaţiei şi condiţiile de participare. 
         12.2. Cererea doamnei Moldovan Angela care solicită angajare ca asistent personal 
pentru mama sa. 
         Răspuns: Se va urma procedura legală de angajare. 
         13.3. Cererea GAUSS pentru închiriere 10 mp pentru o perioadă 20 ani în vederea 
instalării unor echipamente de telecomunicații. 
         Răspuns: se aprobă derularea procedurii legale de închiriere. 
         13.4. Adresa Direcţiei Silvice Bistriţa referitor la incendiul din plantaţia Ţăgşoru. 

    Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Lucrurile sunt delicate, am participat şi eu să-l 
sting. 

    Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru citeşte adresa Direcţiei Silvice. 
    Domnul primar: Este un prejudiciu, mergem în instanţă sau sperăm să se recupereze 

plantaţia. S-a făcut curăţenie la cimitir, s-a făcut foc şi a mers la plantaţie. 
    Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Eu ca om al locului, ar trebui să mai stăm 

până în luna mai ca să vedem ce se întâmplă. Să aşteptăm 3 luni de zile, să revenim cu o 
decizie atunci. Omul a vrut să facă un lucru de calitate, nu a vrut să se întâmple. Am venit 
cu o propunere la domnul secretar, cu apa de la ţigani, am cerut pompă. Am trecut şi am 
văzut că blocul se descoperă şi să terminăm cu toate circurile astea. Revin cu un lucru la 
dumneavoastră dacă tot nu am vrut să le transmitem online, vreau să aducem câte 2 
oameni ca să asiste la şedinţă. 

    Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Să se afişeze procesul verbal de şedinţă pe site-ul 
primăriei. 

     Domnul primar Codrea Vasile: Am luat legătura pentru pompa de la locuinţele 
sociale. Se va urma procedura de achiziţie. Referitor la bloc se va face adresa la S.C. 
Cockteil Prodcom S.R.L. ca să suporte partea care îi revine. 

     Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Eu vreau ca să punem garanţii pentru această lucrare, 
că din 5 în 5 ani se reface acoperişul. 

     Domnul primar Codrea Vasile: Nu s-a refăcut acoperişul acum 5 ani, ci mai demult. 
     Domnull Moldovan Sebastian-Dumitru: Haideţi să facem ceva cu blocul. 
     Domnul Agrişan Emil-Gabriel: De când s-a renovat parcul, nu mai este apă la 

„Buna”. 
     Domnul Szabo Octavian: Toate izvoarele au fost afectate de secetă. Nu mai este 

debitul care a fost atunci. 
     Domnul primar Codrea Vasile: O să verificăm şi o să vă anunţăm. Rog pe domnul 

secretar să noteze, avem internet european aprobat ca să se transmită internet în comună. 
Eu ar fi trebuit să plătesc 1500 lei pe lună şi nu am împărtăşit această soluţie. Avem o 
ofertă la primărie, că dacă se trage de la primărie, iar pe sate de la locul unde sunt 
camerele, vreau să vă spun că nu asigur garanţia calităţii. Vă cer şi dumneavoastră 
părerea. 

     Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Există soluţii, un aparat mic care se poate folosi. 
     Domnul primar Codrea Vasile: Proiectul a fost în sumă de 15.000 euro, dar nu ştiu 

ce înseamnă treaba asta. Nouă ne trebuie 2 camere una îndreptată spre Mureş şi una 
îndreptată spre Bistriţa. Să stabilim cu această infrastructură, o legăm de internetul pe care 
îl avem în zona respectivă. 

      Domnul Mândrean Pompei: Bun a fi acesta care îi fără plată. 
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    Domnul Nemeti Marius: Cam câţi utilizatori ar fi pentru treaba asta? 
    Domnul primar Codrea Vasile: Nu ştiu. Dacă este fără costuri pentru noi. 
    Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Te uiţi la bani, dar nu ştii cum funcţionează. 
    Domnul primar Codrea Vasile: Singurul lucru este să vorbesc cu cei care au pus 

camerele, nu afectează. 
    Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Telekomul trebuie să-și marească puterea 

         Se supune la vot: toţi consilierii locali sunt de acord pentru internetul gratuit. 
     Domnul primar Codrea Vasile: O să facem o şedinţă pe comisie referitoare la 
problema păşunilor, să dezbatem împreună. 

    Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Asta vroiam să spun şi eu. 
    Domnul Macarie Iosif: Podul de la Ogruţa este lăsat jos, trebuie băgată piatră. 

Referitor la incendiile de vegetaţie ştiţi ceva, că se apropie perioada de curăţenie.               
    Domnul primar Codrea Vasile: Containerele de la colectarea selectivă se vor scoate 

de acolo şi se vor găsi alte soluţii. 
         Domnul Macarie Iosif: Podul de sub pădure, ce se va putea face acolo. 
         Domnul primar Codrea Vasile: O să prindem bani pentru a rezolva şi această 
problemă. 
         Domnul Agrişan Emil-Gabriel: Haideţi să facem asfalt, să aducem apă, şi mai vedem 
dacă facem sediu de primărie, pentru că există sediu. Să priceapă şi cei noi, să vadă ce se 
va întâmpla. 
          Domnul Nemeti Marius: Cam care va fi termenul la blocul unde este Feldrihan? 
          Domnul primar Codrea Vasile: Când va veni firma vom vedea. 
          Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru: Ne merităm banii, mulțumesc pentru 
participare și declar închisă ședința.         
          În urma materialelor prezentate și a discuțiilor purtate au fost adoptate 8 hotărâri și 
anume:         
         1. Hotărârea nr. 1 din 26 februarie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 39 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
datorate de persoanele fizice şi  juridice din comuna Budești în anul 2021. 
         2. Hotărârea nr. 2 din 26 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Budești în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale 
Budești. 
         3. Hotărârea nr. 3 din 26 februarie 2021 privind aprobarea Planului de lucrări de 
interes local ce se vor  desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001. 
         4. Hotărârea nr. 4 din 26 februarie 2021 privind aprobarea înrolării în sistemul 
Ghișeul.ro.  
         5. Hotărârea nr. 5 din 26 februarie 2021 privind aprobarea volumului maxim de masă 
lemnoasă care se exploatează în anul 2021 din fondul forestier, proprietatea publică a 
comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, precum şi a preţurilor de 
vânzare directă a masei lemnoase către populaţie şi instituţii publice sau unităţi de interes 
local pentru anul 2021. 
         6. Hotărârea nr. 6 din 26 februarie 2021 privind alocarea unei sume pentru realizarea 
unor lucrări la terenul de sport din satul Budești. 
         7. Hotărârea nr. 7 din 26 februarie 2021 privind modernizarea pieței agroalimentare 
din Budești. 
         8. Hotărârea nr. 8 din 26 februarie 2021 privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului local al comunei Budești. 
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          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare. 
 
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR GENERAL, 
           SEBASTIAN-DUMITRU MOLDOVAN                               IOAN HEDEȘ 
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