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Preocuparea principală a administrației publice locale a comunei Boghiș în 

anul 2019 a fost gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale în scopul 

asigurării bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod responsabil la dezvoltarea 

durabilă a comunității. 

Unul din obiectivele urmărite de echipa Primăriei Boghiș a fost acela de a 

crea o administrație publică eficientă în folosul cetățeanului, de a contribui la 

dezvoltarea comunei într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca urmare 

a identificării corecte și a prioritizării  nevoilor comunității. Asigurarea respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și oferirea unor servicii 

publice locale de calitate, realizate în condiții de eficiență, intr-un mod echitabil, 

transparent și legal, a fost și este un deziderat pentru îndeplinirea căruia am lucrat 

zi de zi cu maximă responsabilitate, alături de echipa de funcționari și personal 

contractual de la Primăria Boghiș. 

Raportul pe care îl prezint îl consider, înaintea cerinței impuse de lege, 

datoria mea morală de a aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată 

împreună cu personalul din aparatul propriu al primarului, să realizez conform 

datelor furnizate de compartimentele administrației publice locale, centralizate în 

prezentul raport, o radiografie fidelă a modului în care au fost gestionați banii 

publici, în scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat în 

fața cetățenilor. 

Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatea administrativ-teritorială  

Boghiș, conform prevederilor OUG nr.63/2010 este de 17 posturi la care se adaugă 

un post de șofer microbuz școlar. 

 Organigrama aprobată prin HCL nr. 6/16.01.2020, se prezinta astfel: 

 - Număr total de demnitari – 2 - ocupate 

 - Numarul total de functii publice este 9, astfel: 

 ◦  1 funcție publică de conducere - ocupată 

 ◦ 8 funcții publice de execuție – din care 6 functii publice ocupate , 2   

 temporar vacante. 

 - Numarul total al posturilor contractuale este 7, astfel: 

 ◦ 0 posturi contractuale de conducere 

 ◦ 7 posturi contractuale de executie – din care 6 posturi ocupate 

Astfel, Primaria comunei Boghiș isi desfășoară activitatea prin munca unui 

numar de 14 persoane. În privința persoanelor cu dizabilități cu decizii de handicap 

grav sau accentuat, la finele anului 2019 am avut în plată 10 asistenți personali și 4 

indemnizații de handicap. 

În spiritul transparenţei şi respectului faţă de cetăţeni, redau mai jos, 

activitatea desfăşurată în anul 2019 structurat pe compartimentele funcţionale ale 

aparatulul de specialitate. 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,  COMPARTIMENT 

JURIDIC ȘI RESURSE UMANE, STAREA CIVILĂ ŞI  RELAŢII CU 

PUBLICUL 

 

 În anul 2019 a avut loc un număr de 11 şedinţe ale Consiliului Local  al 

Comunei Boghiş, toate cele 11 şedinţe fiind ședințe ordinare. În cadrul acestor 

şedinţe a fost adoptat un număr de 61 hotărâri cu caracter normativ şi individual. 

 Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul comunei Boghiş 

un număr de 226 de dispoziţii vizând drepturi de natură socială, rectificări de buget 

validate ulterior prin HCL, virări de credite bugetare, stabilire drepturi salariale, 

stabilire comisii pentru diferite atribuții, etc. 
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 Cele 61 hotarări adoptate de Consiliul Local precum şi cele 226  dispoziţii 

emise de primar au fost înregistrate în registre speciale şi înaintate Instituţiei 

Prefectului Judeţului Sălaj pentru exercitarea controlului de legalitate precum şi 

direcţiilor, serviciilor, compartimentelor, instituţiilor abilitate cu ducerea la 

îndeplinire. Toate hotărȃrile adoptate şi dispoziţiile emise au primit avizul de 

legalitate. 

 Prin grija secretarul general a fost îndeplinită procedura de convocare a 

consilierilor locali pentru a participa la ședințe ordinare convocate prin dispoziții 

ale primarului, iar în termenele prevăzute de lege procesele verbale încheiate în 

urma desfășurării ședințelor au fost făcute publice prin afișare la sediul primăriei și 

pe   site-ul www.primariaboghis.ro. 

 Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor, raportul primarului și 

declarațiile de avere și interese au fost făcute publice prin grija secretarului general 

al comunei. 

 Hotărârile adoptate în cadrul ședințelor de consiliu au fost aduse la 

cunoștința publicului prin afișaj la sediul primăriei și prin publicarea acestora pe  

site-ul primăriei. 

 În domeniul resurselor umane, în anul 2019 s-a asigurat formarea şi 

dezvoltarea profesională a angajaţilor şi evaluarea performanţelor profesionale. 

 Şi în anul 2019,  autoritățile administrației publice locale din comuna 

Boghiş au respectat principiul transparenței si deschiderii totale, accesul publicului 

fiind neîngrădit în raport cu primarul, viceprimarul și consilierii locali. Responsabil 

desemnat pentru relaţii cu publicul este consilierul juridic. Obiectivul principal al 

compartimentului relaţii cu publicul a fost aplicarea reglementărilor legale din acest 

domeniu, respectiv, aplicarea prevederilor Legii  nr.544/2001 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. În anul 2019, am avut 14 

solicitări înregistrate și soluționate în în baza Legii 544/2001. 

 Prin grija secretarului, în cursul anului 2019 a fost îndeplinită procedura 

de publicare a unui număr de 5 oferte de vânzare teren şi s-au înregistrat 22  

contracte de arendare. 

 Pe parcursul anului 2019, principalele activităţi ale compartimentului 

de stare civilă au constat în : 

 Celebrări căsătorii 7; 

 Înregistrări decese 11; 

 Transcriere certificat de deces 1 

 Transcrieri certificat de naştere 2; 

 Adopții 1; 

 Certificate de naştere eliberate 12; 

 Extrase multilingve de naștere eliberate 1  

 Certificate de căsătorie eliberate  8; 

 Certificate de deces eliberate 15; 

 Deschideri proceduri succesorale 25; 

 S-au prelucrat  un număr de 135  menţiuni, din care: primite 25, 

operate 41, transmise la Ex. II 41, trimise la SPCLEP 28; 

 Acte înregistrate în registrul general de intrare-ieşire la starea 

civilă 149. 
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COMPARTIMENT BUGET ȘI FINANȚE: 

 

 

 Bugetul local inițial al comunei pe anul 2019 a fost adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 17 din 18.04.2019  în sumă totală de 2.386.52 mii lei  la 

partea de venituri şi 5.927,59 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 

3.541,07 mii lei (deficitul reprezentand excedentul bugetar al anului 2017 și 2018). 

 În cursul anului 2019 bugetul comunei a fost rectificat prin retrageri sau 

suplimentări cu sume, ajungând la sfârşitul anului la suma totală de 10.125,73 mii 

lei la partea de venituri si 8.413,77 mii lei la partea de cheltuieli  rezultând un 

excedent de 1.712,00 mii lei sumă care se va cuprinde la secțiunea de dezvoltare în 

bugetul anului 2020. 

 Trebuie să menționez că, marea parte a acestui excedent, a rezultat din faptul 

că în cursul lunii decembrie 2019, ne-a intrant în cont Transa a-II-a de plată 

1.491,12 mii lei din bugetul AFIR pentru proiectul ,,Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apa și canalizare în comuna Boghiș, 

 La cap. Învățământ s-au înregistrat cheltuieli total 167,99 mii lei, din care: 

21,05 mii lei la cap.cheltuieli de personal (din care 18,90 mii lei decontarea navetei 

cadrelor didactice, 2.15 mii lei burse sociale), 142,56 mii lei cheltuieli materiale 

4,38 mii lei pentru finanțarea Drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

 La nivelul primăriei celtuielile se prezintă astfel: 956,02 mii lei cheltuieli 

cu salarii (acestea cuprind salariile personalului din aparatul de specialitate al 

primarului, biblioteca, serviciul de pază și personal de întreținere). Cheltuieli cu 

bunuri și servicii total 661,45, din care  337,42 mii lei s-au cheltuit pentru servicii 

cum ar fi: iluminat public 59,81 mii lei, colectare, transport și gestionare deșeuri 

53,49 mii lei, serviciul de pază păduri 25,73 mii lei, diverse servicii de întreținere 

programe informatice 19,14 mii lei, servicii de întreținere drumuri și spații verzi 

179,25 mii lei, etc. iar suma de 324,03 mii lei au fost cheltuiți cu utilitățile, cu 

materiale de curățenie, carburanți, piese de schimb, furnituri de birou, pregătire 

profesională, etc. și alte cheltuieli de funcționare necesare pentru desfășurarea în 

bune condiții a activității instituției.  

 Pentru asistență socială în anul 2019 s-a cheltuit suma de 347,78 mii lei, 

din care 46,43 mii lei indemnizatii pentru persoane cu handicap grav, 243,98 mii lei 

salarii pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, 32,09 mii lei 

pentru ajutor de încălzire și 25,28 mii lei pentru îngrijirea persoane vârstnice la 

domiciliu. 

 Din totalul  cheltuielilor de 8.413,77 mii lei, 25,40 % adica 2.136,70 mii lei 

s-a folosit la sectiunea de functionare,  iar 74,60 % adica 6.277,07 mii lei la 

secţiunea de dezvoltare. 

 Detalierea cheltuielilor de dezvoltare le prezint la capitolul ,,achiziții 

publice,, 

          Gradul de colectare a veniturilor proprii (încasări) cuprinse în bugetul local a 

fost realizat în procent de  91,71 %.  

  

 

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

 Serviciul de Impozite şi Taxe Locale a urmărit şi încasat impozite de la 

persoane fizice şi juridice, constând din impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa 

asupra mijloacelor de transport, concesiuni şi chirii, amenzi de circulaţie ,etc. 
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 Cu toate că avem un grad ridicat de colectare a taxelor şi impozitelor există 

persoane fizice și juridice impuse, care nu și-au onorat obligațiile, rămânând 

restante faţă de bugetul local. Din numărul total de 1540 contribuabili 401 

persoane fizice sunt restanțieri,cu suma de 240.537 lei, iar persoanele juridice din 

numărul total de 77 contribuabili, restanţieri au fost 17cu suma de 1711 lei, total 

neȃncasat 242.248 lei.  

  

 Suma neȃncasată de la persoane fizice este de 240.537 lei (restanță fără 

suprasolvire), restanțele pe categorii de impozite sunt: 

- impozit pe clădiri   9.606 lei; 

- impozit mijloace de transport  45.537 lei; 

- impozit teren intravilan 11.878 lei; 

- impozit teren extravilan 17.130 lei ; 

- taxa de pază 11.961 lei; 

- taxa de salubritate 43.193 lei; 

- amenzi  100.552 lei; 

- cheltuieli cu executare silita : 39 lei. 

- TOTAL SUPRASOLVIRE:  2582 lei 

 Suma neȃncasată de la persoane juridice este de 1.711 lei (restanță fără 

suprasolvire) restanțele pe categorii de impozite sunt:  

- impozit pe cladiri 102lei; 

- impozit mijloace de transport  404 lei; 

- impozit pe teren intravilan 450  lei; 

- impozit pe teren extravilan 658 lei; 

- chirie 97 lei. 

- TOTAL SUPRASOLVIRE: 1873,48 lei 

 O societate comercială a intrat în insolvență având o restanță de 

120.181. lei 

 Prin activitatea biroului s-au efectuat:      

- 131 înscrieri de mijloace de transport; 

- 112  radieri de mijloace de transport ; 

- 1617 pozitii fiscale (PF+PJ) din care:  

- 112 poziţii fiscale la care s-au operat borderouri de  scăderi;  

- 47 virări de plăţi între diferite surse ;  

- 344 declaratii fiscale inregistrate, verificate. 

- 577 certificate fiscale eliberate 

 Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit: 

- 83  confirmări debite (amenzi) 

- 802  înştiinţări  de  plată; 

- 145  somaţii; 

- 58  adrese de infiintare propriri emise 

- 8  persoane executate silit. 

 

 Menționăm fapul că, în comparație cu anul precedent am înregistrat o ușoară 

creștere a numărului restanțierilor și a sumelor restante, din suma totală neâncasată 

în valoare de 242.248 lei 42% (adică 100.552 lei) reprezentând amenzi. 
 

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ȘI URBANISM: 

 

- Autorizaţii de construire eliberate 11; 

- Autorizaţii de demolare eliberate 3; 
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- Certificate de urbanism 14; 

- Procese verbale la terminarea lucrărilor 6; 

- Verificarea documentatiei de întabulare – 85; 

- Eliberare plan de situaţie – 62. 

 Deasemenea, acest compartiment, a asigurat logistica necesară pentru 

identificarea terenurilor şi a proprietarilor acestor terenuri în suprafaţă de 25,40 ha 

pentru investitorii care au luat terenuri în arendă sau în chirie. 

 În anul 2019, în cadrul compartimentulul s-a  colectat  şi gestionat actele de 

proprietate a Sectorului cadastral 9 pentru realizarea cadastrului sistematic general  

în suprafaţă totală de 288,68 ha. Lucrările de cadastrare au fost finalizate cu succes, 

s-au emis 294 de cărți funciare noi deschise în sectorul 9, cărțile funciare au fost 

distribuite proprietarilor prin grija acestui compartiment. 

 În anul 2019, în baza Legii 231/2018 s-au înregistrat un număr de 1 de cereri 

pentru emiterea titlurilor de proprietate. S-au întocmit 9 procese verbale de punere 

în posesie . 
 

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 Personalul din cadrul Compartimentului de Autoritate Tutelară și Asistenţă 

Socială, în anul 2019 şi-a desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în 

fişa postului.  

 Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate 

planificări lunare pentru efectuarea zilelor de muncă conform unei programări. La 

finele anului 2019, în evidența compartimentului au existat:  

- Număr mediu de familii beneficiare de ajutor social     -    52; 

- Număr dosare alocaţie de stat                                        -    33 din 

care 27 dosare pentru copii noi născuți și 6 dosare pentru copii 

întorși din străinătate; 

- Număr  dosare alocaţie pentru susţinerea familiei          -  33; 

- Numar dosare ajutor de încălzire                                    -  54; 

- Numar dosare indemnizaţie de însoţitor                         -   3; 

- Numar dosare cu asistenţi personali                                -  9; 

 În anul 2019 compartimentul a întocmit, a depus şi a urmărit urmatoarele 

acte: 

- Anchete sociale întocmite                                – 467 – din care: 

a. Legea 448/2006(indemnizații + asistenţi personali)  - 27; 

b. burse şi alte beneficii sociale                                     - 12; 

c. pentru completarea dosarelor de alocație de stat pentru copii 

și indemnizația de dcreștere a copiilor              - 18 

d. Legea 416/2001                                                       - 180; 

e. Legea 277/2010(alocații ptr. susţinerea familiei)     - 110; 

f. Ajutor de încalzire                                                     -   5; 

g. La Comisia de Evaluare a Pers. Adulte cu Handicap - 43; 

h. La DGASPC                  - 39; 

i. La spitale                                                                      - 3; 

j. La Judecatorie                                 -  2; 

k. Pentru asistență persoane vârstnice                          - 25; 

l. Pentru copii cu CES                                                  -  3; 

-  Raport de activitate si plan de actiune pt. asistenti personali în 

total – 32 
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- Sunt 4 copii cu incadrare în grad de handicap grav și accentuat, 

dintre care pentru 3 s-au întocmit 7 rapoarte de vizită și 7 

rapoarte de monitorizare; 

- Contract cu familii cu copii cu dizabilitati                            - 5 

- Ind. pentru creşterea copilului conform Legii 448/2006         -13; 

- Stimulent de inserție  conform Legii 448/2006                     -  9; 

- Supliment pt creșterea copilului conform Legii 448/2006     - 2; 

- Numar ajutoare de inmormȃntare                                         - 2; 

- Numar adeverinţe eliberate                                                 - 22; 

- Dispozitii pentru ASF, VMG si alte                                  - 142; 

- Referate pentru ASF, VMG si alte                                    - 142; 

- Au fost eliberate legitimații de parcare pentru persoane cu grad 

de handicap                                                                         - 1; 

- Persoane monitorizate în cadrul serviciului de probațiune      - 3; 

- Raportari lunare, plan de activitate, plan de instruire de protecția 

muncii, pontaj, evidență a persoanelor apte de muncă pentru 

familii beneficiare de ajutor social. 

 Pe tot parcursul anului s-a efectuat informarea şi consilierea persoanelor care 

s-au adresat serviciului. La 9 familii s-au efectuat vizite și consiliere lunară. 

Deasemenea, s-au făcut monitorizări lunare la 6 familii. În anul 2019 din comuna 

noastră 2 persoane au fost instituţionalizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a 

 Persoanelor Adulte cu Handicap Boghiş și una în Centrul ”Sfanta Viner” 

Zalau. 

- În cursul anului 2019 nu a fost nici o solicitare pentru tichete prin 

Programul ,,Tichete de gradiniță,,  

- În 2019 un număr de 10 copii au primit lapte praf, până la vârsta de 1 an. 

Au fost distribuite 233 cutii de lapte praf. 

- 3 persoane condamnate au efectuat munca in folosul comunității. 
 

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. 

 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Boghiş, în anul 2019 

a întocmit următoarele documente: 

-Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Boghiş; 

-Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare; 

-Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019 – 2020. 

S-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă şi Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

            În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, pe teritoriul comunei Boghiş au avut 

loc 7 evenimente negative, şi anume:  4 cazuri de arderi de vegetație uscată și 2 

cazuri de inundații la toate evenimente SVSU Boghiş a intervenit, reuşind să 

gestioneze situaţia. Ceea-ce este îmbucurător, nu am avut nici un caz de incendiu la 

gospodăriile cetățenilor. 

S-au completat fişele de instructaj pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare 

voluntar şi s-a efectuat instructajul periodic. 
 

Acţiunile de prevenire şi informare a populaţiei întreprise de SVSU Boghiș 

s-au derulat pe tot parcursul anului, numărul redus de evenimente nedorite 

demonstrează eficienţa serviciului. 
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SĂNĂTATE 

    

 Serviciile de bază din sănătate sânt asigurate și accesibile tuturor cetățenilor 

comunei Boghiş. 

 Cabinetul medical Medicină de Familie cu medic şi două asistente, are 

program de consultații zilnice.  

 Pe lângă Cabinetul medical Medicină de Familie în comună funcţionează un 

cabinet stomatologic şi două farmacii. 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 Conform reglementărilor legale, reţeaua şcolară este aprobată de Consiliul 

Local cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar. În anul 2019-  2020, reţeaua 

şcolară nu a suferit modificri comparativ cu anul precedent, astfel în 2019 a 

funcţionat o singură şcoală cu pesonalitate juridică, Şcoala Gimnazială nr.1 Boghiş, 

iar ca structuri arondate avem grădiniţa cu program normal din Boghiş şi grădiniţa 

cu program normal din Bozieş, copii de vârstă școlară din satul Bozieș fiind 

transoprtaţi cu microbuz  la şcoala Boghiş.  

În anul școlar 2019 – 2020 numărul total al copiilor și elevilor din comună 

este 305, din care 86 de copii sunt la grădiniță, 124 de elevi în clasele 0-IV și 95 

elevi în clasele V-VIII. Comparativ cu anul școlar 2018 - 2019, numărul elevilor a 

crescut cu 8, este al II-lea an în care numărul copiilor înscriși crește, ceea-ce este 

îmbucurător. Numărul angajaților școlii în anul școlar 2019 – 2020 este 32 

persoane,  din care: 14 profesori, 8 învăţători, 5 educatoare şi 5 pesonal contractual 

de deservire,  toate cadrele didactice sunt calificate.  

 Pe tot parcursul anului, elevii şcolii au participat la olimpiade şi numeroase 

concursuri obţinând rezultate bune şi foarte bune. 

La grădinița cu program normal din Boghiș funcționează o grupă cu program 

prelungit cu o capacitate de 25 de copii. În anul 2019 toate locurile au fost ocupate, 

chiar au existat mai multe cereri decât capacitatea grupei. Este important de 

menționat faptul că fiecare instituţie de învăţământ din comuna noastră a fost 

modernizată și dotată conform standardelor și fiecare are autorizaţie de funcţionar 

sanitară şi autorizaţie de funcţionare ISU, satisfăcând toate exigenţele impuse de 

normativele în vigoare. 

 

BIBLIOTECĂ 

 

 Educaţia copiilor, presupune pe lângă procesul de educaţie intraşcolară şi 

numeroase activităţi extraşcolare. 

Bibloteca dispune de 2806 de volumeare şi o sală de internet cu 4 

calculatoare conectate la internet, o imprimantă, un scaner şi un videoproiector,  

oferind acces gratuit la informaţie deopotrivă pentru toţi locuitorii comunei şi nu 

numai. 

 Sala mare a bibliotecii a devenit o sală multifuncțională, unde  în colaborare 

cu Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș, Biserica Reformată și diferite ONG-uri au fost 

organizate diferite evenimente culturale, dintre care evidențiem câteva: 

     -  IANUARIE – Sărbătoarea Ignatului;  

     -  FEBRUARIE - balul fărşangului; 

     -  MARTIE - Ziua Internaţională a Femeilor; 

                        - comemorarea Revoluţiei din 1848; 
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     -  APRILIE - Ziua bărbaţilor; 

                        - Obiceiuri si tradiţii de Paşti; 

-  MAI - festivitate cu ocazia Zilei Internaţionale a Mamelor; 

            - 112 ani de la nașterea poetului popular Szabo Miklos – fiul satului - ; 

      -  IUNIE - Ziua Copiilor; 

     - OCTOMBRIE – Ziua Internaţională a vârstnicilor; 

                               - Balul recoltei; 

    - NOIEMBRIE – atelier de creație, pregătiri pentru târgul caritabil de Crăciun; 

    - DECEMBRIE - organizarea serbărilor de Moş Nicolae și Moș Crăciun. 

 Pe tot parcursul anului bibliotecara a îndeplinit și funcția de referent cultural 

asigurând și gestionarea celor două cămine culturale Boghiș și Bozieș. 

 Una dintre cele mai importante activităţi a bibliotecii a fost îndrumarea 

permanentă a tinerilor să participe la diferite acţiuni de voluntariat şi să se implice 

activ în viaţa cotidiană a comunităţii. Astfel, prin grija bibliotecarei, la toate 

activitățile culturale organizate au participat tinerii voluntari, ideile inovatoare ale 

tinerilor, dăruirea și entuziasmul cu care s-au implicat, au făcut un adevărat succes 

din fiecare eveniment.    

 

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 
 

 În anul 2019 au fost înregistraţi în baza de date al programului informatic de 

evidenţă agricolă şi registrele agricole  un număr de 1.585 poziţii cu o suprafaţă 

totală de 3050 ha din care:   

- teren arabil – 1776 ha ; 

- livezi – 99 ha ; 

- păşuni – 454 ha ; 

- fâneţe – 167 ha ; 

- vii – 21 ha ; 

- teren forestier – 229 ha ; 

- curţi – construcţii – 59 ha; 

- alte suprafeţe (drumuri, ape si balti, neproductive) – 245 ha. 

 

 În ceea ce priveşte efectivele de animale la nivelul comunei situaţia se 

prezintă astfel: 

- Bovine – 251 

- Cabaline – 42 

- Ovine – 280 

- Caprine – 210 

- Porcine – 349 

- Păsări – 4242 

- Familii de albine 753 

 

              Compartimentul registru agricol a eliberat un numar de 1117 adeverinţe, a 

contribuit la întocmirea a 27 dosare pentru sprijinirea fermierilor (6 pentru fermieri 

din Boghiş si 21 pentru străinaşi) . 

              Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate şi verificate un numar de 15 

cereri pentru eliberarea/vizarea atestatelor de producatori agricoli. Au fost 

eliberate/vizate un număr de 15 atestate de producător și carnete de comercializare. 
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COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE 

 

 În cursul anului 2019, compartimentul de achiziţii publice a derulat un număr 

de 173 achiziţii publice în valoare totală de 1.700.945,21 lei,  din care: 

 achiziţii directe on-line în valoare de     1.642.935,00 lei 

 achiziţii directe off-line în valoare de          58.010,21 lei                                      

                                         TOTAL:       1.700.945,21 lei 

 

SITUAŢIA  INVESTIŢIILOR: 

 

 1. Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Boghiș 

Proiect finanțat prin FEADR, măsura 7.2, nr. contract C0720AN00011663300160 / 

18.09.2017 

 Executantul lucrării:  Asocierea S.C. VIRES CONSTRUCT S.R.L.  

Valoarea  lucrărilor de construcție: 5.876.193,24 lei. fără TVA 

Lucrarea este în curs de execuție, în anul 2019 a fost executat 94% și  decontat 

valorea de  5.526.474,41  lei. 
 

 2. Proiectare și execuție de lucrări în cadrul investiției Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș și construire poduri 

peste valea Barcăului, valea Plopișului și valea Iazului. 

Executantul lucrării:   S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L . 

Proiect finanțat prin PNDL II  

Valoarea  lucrărilor de proiectare și construcție: 3.568.590,75 lei. fără TVA 

Lucrarea este în curs de execuție, în anul 2019 a fost executat 24% și decontat 

valoarea de 468.302,04 lei. 

    

 3. Execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiție 

“Renovare și modernizare sediul primăriei Boghiș” 

Executantul lucrării:  S.C. RICHARD CONSTRUCT S.R.L. 

Proiect finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER, Măsura  M4/6B - 

“Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului”. 

Valoarea totală a lucrărilor: 350.160,00 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 

66.530,40 Lei . 

Lucrarea se află în curs de execuție, în anul 2019 a fost executat 20% și  decontat 

valorea de 122.011,12 lei. 

 

 4.Execuție foraj apă arteziană în satul Boghiș, comuna Boghiș, județul 

Sălaj 

Executantul lucrării: S.C. COMPORSA S.R.L. 

Investiție realizată din bugetul propriu al comunei.                  

Valoarea totală a lucrărilor: 83,300.00 lei cu TVA 

Lucrarea a finalizată și recepționată  în  luna mai 2019. 

 

 5.Construire trotuar în satul Boghiş,  pe strada Principală, 

Lungime totală 1000  metrii. 

Executantul lucrării:  S.C. BOGHIS SERV S.R.L. 

Investiție realizată din bugetul propriu al comunei. 

Lucrarea suspendată  în decembrie,  până la data de 1 mai 2020. 
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 Valoarea totală a lucrărilor 167.000,00 lei din care în 2019 a fost executat 

461metrii și s-a decontat 76.987,01 lei. 

 

STAREA DE MEDIU 

Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de mediu a fost şi este o prioritate a 

conducerii comunei, curăţirea locurilor publice, curăţirea periodică a rigolelor, 

întreţinerea zonelor verzi, curăţirea văii Barcăului au fost efectuate cu regularitate 

pe tot parcursul anului.  

O importanță deosebită acordăm conştientizări populaţiei privind importanţa 

colectării selective a deşeurilor, reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin  

depozitare, păstrarea curăţeniei în mediul în care trăim precum şi conformarea cu 

directivele privind colectarea deşeurilor reciclabile. 

Pentru lucrările de deszăpezire a drumurilor comunale DC91 și DC 81 avem 

încheiet contract de deszăpezire cu ADI Valea Barcăului, iar deszăpezirea străzilor 

şi uliţelor din satele comunei sunt efectuate de către Boghiş Serv SRL.  

Cu beneficiarii Legii 416/2001 au fost efectuate lucrări după cum urmează: 

 igienizarea locurilor publice, prin colectarea deşeurilor; 

 întrţinerea şanţurilor şi rigolelor; 

 aprovizionarea cu lemne de foc la sediul Primăriei, şcoli şi grădiniţe; 

 lucrări de tăiere a lenelor şi depozitarea lor; 

 lucrări de măturat străzi şi împrăştiat balast. 

 curățirea albiilor văilor Barcăului, Plopișului și Iazului 

În anul 2019, ADI ECODES SĂLAJ – asociație din care face parte și 

comuna Boghiș a finalizat concesionarea unitară a serviciului public de salubitate 

companiei  SRL deşeurile casnice și cele selective fiind colectate bisăptămȃnal iar 

deşeurile electrocasnice au fost colectate în luna octombrie 2019. 

CONCLUZII 

     Fiind la sfârșit de mandat, al 4-lea în cazul meu, motivat și de faptul că la 

împlinirea mandatului mă retrag din viața publică, permiteți-mi să concluzionez pe 

scurt și realizările ultimilor 15 ani în care am avut onoarea să conduc această 

comună. Începând cu luna iunie a anului 2005 când s-a reânființat comuna prin 

reorganizarea comunei Nușfalău, la care am fost arondați timp de 37 de ani, am 

avut misiunea de-a clădii administrația publică locală a comunei Boghiș și de-a 

dezvolta comuna din toate punctele de vedere: economic, social, educațional, de 

mediu și de-a asigura cetățenilor comunei serviciile edilitare la nivelul sec. XXI,  o 

provocare enormă, o misiune deloc ușoară dar foarte frumoasă în acelaș timp. 

 Comuna noastră în 2005 era într- o stare de subdezvoltare, nu exista sistem 

de alimentare cu apă nici canalizare, drumurile erau de pământ cu excepția 

drumului județean 191D, clădirile publice (sediu primărie, cămine cultural, scoli și 

grădinițe) toate într-o stare avansată de degradare. Comuna noastră neavând resurse 

financiare consistente, singura șansă de dezvoltare era atragerea de fonduri 

europene și guvernamentale prin proiectele. 

 Fără să doresc o enumerare completă a realizărilor ultimilor 15 ani, doar atât 

doresc să punctez că la ora actual comuna Boghiș are: 
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 rețea de alimentare cu apă și sistem de canalizare care acoperă 100% 

comuna și stație de epurare proprie, fubcțională. 

 90% din străzile și ulițele comunei sunt asfaltate și trotuare amenajate, 

 s-au reconstruit 3 poduri, 

 toate instituțiile publice, sediu primărie, școli, grădinițe, cămine cultural, 

clădiri administrative sunt rehabilitate, modernizate și dotate 

corespunzător, 

 avem capelă mortuară modernă, 8 garaje noi construite în care sunt 

parcate microbusul școlar, buldoexcavator, 2 tractoare cu remorcă, utilaje 

pentru întreținere drum și spații verzi, mașină de service. 

 sistem de iluminat public modernizat. 

 s-au cadastrat aproape 300 de ha teren în cadrul proiectului de cadastru 

sistematic general, 

 În privința serviciilor oferite populației avem funcțional: 

 serviciul de apă și canalizare 

 serviciul de salubritate 

 serviciul de iluminat public 

 serviciul de pază comunală 

 serviciul de asistență social la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 serviciul de sănătate - medic de familie și două asistente, cabinet 

stomatologic și farmacie. 

 Sper că cele prezentate în raport v-au oferit o imagine clară, privind starea 

economico - socială şi de mediu a comunei, iar din raport putem concluziona că 

avem o comună în continuă dezvoltare atât din punct de vedere al infrastructurii de 

mediu, al infrastructurii de drumuri cât și din punct de vedere al serviciilor publice.  

     În încheiere, doresc să mulţumesc angajaților primăriei alături de care am 

lucrat zi de zi pentru rezolvarea problemelor cetățenilor comunei Boghiș și 

mulțumesc consilierilor locali pentru buna colaborare. 

 

     PRIMAR , 

  MARINA IDA - MAGDOLNA 
 

   


