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 Nr. 1 

Din 16 ianuarie 2020 

 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 16 ianuarie 2020, ora 16:00. La ședință 

participă 10 consilieri locali din cei 11 consilieri locali în funcție. Lipsește domnul 

consilier Tőtös Emeric. Din oficiu participă primarul și secretarul general al 

comunei.    

 Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 3 din 9 ianuarie 

2020 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și 

alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, secretarul general al comunei supune spre aprobare cele 

consemnate în procesul verbal al ședinței ordinară din data de 9 decembrie 2019. 

Doamna primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. Se 

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 9 decembrie 2019. Votează 

pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți, fără abţineri, fără voturi împotrivă. 

 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (17) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, până în data de 21 ianuarie 2020, secretarul general al comunei 

va afișa la sediul primăriei şi va publica pe pagina de internet 

www.primariaboghis.ro o copie a procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 9 

decembrie 2019. 

 

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei: 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 8 ianuarie 

2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii 

de dezvoltare pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2020-

2021; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor 

fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca 

ajutor social în anul 2020;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase 

pe picior pentru anul de producție 2020, provenită din pădurea proprietate 

http://www.primariaboghis.ro/
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publică a Comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe 

sortimente; 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. 

ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate 

în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit 

reglementărilor OUG nr. 74/2018;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al 

Comunei Boghiș, județul Sălaj. 

 

 Doamna primar supune la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

  În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 8 

ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar. Domnia sa 

propune domnilor consilieri să valideze dispoziția prin care s-a aprobat acoperirea 

definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în sumă de 

1.953.832,76 lei pentru acoperirea golului de casă din excedentul anului precedent.  

 Dispoziția primarului reflectă situația reală aflată în contabilitate, motiv pentru 

care domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct al ordinii de zi. Domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 16 ianuarie 2020 

pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 8 ianuarie 2020 privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2019 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar. 
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 Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ca în 

fiecare an, reţeaua şcolară a unităţiilor de învăţământ din comună se organizează de 

către autorităţiile administraţiei publice locale, cu Avizul conform al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean. 

 Astfel prin adresa nr. 11125 din 11.12.2019 Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj a emis avizul conform pentru anul școlar 2020-2021 pentru actuala structură: 

 
 I. Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 
 

Unitate de învăţământ pentru învăţământ gimnazial Şcoala Gimnazială 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş  

Localitatea: BOGHIŞ 

Nivel de şcolarizare: PRE., PRI., GIM. 

Adresa Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 128 
 

II. Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 
 

Unitatea de învăţământ  

1. Grădiniţa cu program normal Boghiş  

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 155 

2. Grădiniţa cu program normal Bozieş  

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Bozieş, nr. 105 

 

Rețeaua școlară a anului viitor rămâne aceeași cu cea din anul școlar 2019-

2020. Domnii consilieri  sunt de acord, nu au nimic de adăugat şi nici observaţii de 

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 16 ianuarie 2020 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2020-2021 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes 

local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele 

acordate ca ajutor social în anul 2020 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de către domnul 

viceprimar, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Domnul viceprimar prezintă Planul de lucrări de interes local care vor fi 

efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor 

social în anul 2020. Lucrările propuse sunt efectuate manual, cu asigurarea sănătății 

și protecției în muncă, sunt stabilite cantitativ astfel încât să poată fi efectuate de 
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către toate persoanele apte de muncă care au obligația de a efectua lucrări de interes 

local.  

 Domnul consilier Saska Lorand-Andras se interesează dacă se poate curăța 

albia râurilor. Domnul viceprimar răspunde afirmativ, lucrarea este prevăzută la 

poziția 7 din planul de lucrări. Chiar și în anii trecuți albiile râurilor au fost curățate 

în mod repetat, problema e că în caz de viituri pe albii se depun deșeurile aduse de 

pe cursul superior al râurilor și ajung pe malul albiilor de pe raza comunei. 

 Domnul consilier Budai Arpad-Ferenc se interesează dacă un beneficiar de 

ajutor social trebuie să lucreze 9 zile? Doamna primar răspunde că legea prevede o 

formulă de calcul în funcție de suma pe care o primește. Suma diferă în funcție de 

numărul membrilor din dosar. Ce este atractiv în ajutorul social nu este suma ce se 

primește ci asigurarea socială.  

 Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma iniţiată. 

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 16 ianuarie 2020 

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de 

beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în 

anul 2020 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei 

lemnoase pe picior pentru anul de producție 2020, provenită din pădurea 

proprietate publică a Comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe 

sortimente 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de viceprimarul 

comunei, este însoţit de către raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul viceprimar propune aprobarea prețului de referință al masei lemnoase 

pe picior pentru anul de producție 2020, provenită din pădurea proprietate publică a 

Comunei Boghiș pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, conform 

anexei la proiectul de hotărâre.  

 Prețurile de referință prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre au fost 

comunicate de Ocolul Silvic Stejarul Zalău; acesta reprezintă prețul unui m3 de masă 

lemnoasă pe picior stabilit în condițiile de piață, în funcție de specie sau grupa de 

specii, de gradul de accesibilitate, de sortimente, natura de produs și se utilizează 

pentru calculul prețului APV. La propunerea Ocolului Silvic Stejarul Zalău, domnul 

viceprimar spune că în proiectul de hotărâre se regăsesc sumele de anul trecut. 

Domnul consilier Kovács Béla este de părere că aceste prețuri ar trebui indexate cu 

rata inflației deoarece au crecut prețurile, inclusiv prețul pazei pădurii. Domnul 

viceprimar este însă de părere că aceste prețuri ar trebui să rămână așa cum au fost 

propuse deoarece masa lemnoasă provenită din igienizarea pădurii se vinde greu 
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deoarece nu manifestă interes. Și anul trecut s-a ajuns la negociere deoarece a fost un 

singur ofertant la prima și la a doua licitație.  

 Acestea fiind discutate, nu sunt alte observații, iar domnul președinte supune 

la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri 

locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 16 ianuarie 2020 

privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul 

de producție 2020, provenită din pădurea proprietate publică a Comunei 

Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente 

 

 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în 

A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor 

aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit 

reglementărilor OUG nr. 74/2018 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar. Având în vedere 

costurile pe care le implică colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, 

operatorul de salubrizare a solicitat asociației majorarea prețurilor, motiv pentru care 

doamna primar a inițiat proiectul de hotărâre pentru a fi mandatat primarul în AGA 

ECODES pentru aprobarea modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul 

Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 

74/2018.  

 Domnii consilieri poată discuții asupra modului de organizare al colectării 

deșeurilor, asupra costurilor pe care acestea le implică, despre acțiunile care ar trebui 

întreprinse pentru a conștientiza cetățenii asupra colectării selective adeșeurilor. 

Având în vedere problemele discutate domnul președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 16 ianuarie 2020 

privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în 

vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul 

Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 

nr. 74/2018  

 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de 

funcții al Comunei Boghiș, județul Sălaj 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 
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 Doamna primar menționează că prin aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții vor fi operate două modificări. Se deființează Compartimentul Secretariat și 

registratură cu un post contractual vacant de execuție de secretar-dactilograf cu 

studii medii, iar în locul lui se înființează un Compartiment cultură, tineret și sport, 

cu un post contractual de referent, studii SSD, grad profesional II. 

 Totodată, doamna primar propune reducerea numărului posturilor de asistent 

personal de la 15 posturi la 10 posturi, câte sunt momentan ocupate. 

  Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au observații de 

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 16 ianuarie 2020 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Comunei Boghiș, 

județul Sălaj 

  

  

 Acestea fiind discutate se stabilește data următoarei sedințe a Consiliului local 

pentru data de 12 februarie 2020, ora 16:00 cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru 

microbuzul școlar; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii 

decembrie 2019. 

 

 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

         SÁSKA LORÁND-ANDRAS                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


