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 Nr. 10 

Din 15 noiembrie 2019 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 15 noiembrie 2019, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă primarul, 

secretarul general al comunei și dna Kabai Hajnalka, consilierul în cadrul 

Compartimentului buget și finanțe.    

 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. 193 din 8 

noiembrie 2019 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 3 octombrie 2019. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 3 octombrie 2019. Votează 

pentru toţi cei 11 consilieri locali, 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 18 noiembrie 2019, 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 3 

octombrie 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 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Boghiș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii 

septembrie 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

 Înainte de a supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, doamna primar 

propune completarea acesteia cu trei proiecte de hotărâre, după cum urmează:  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Local al Comunei Boghiş; 

http://www.primariaboghis.ro/
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi 

acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul 

Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş ; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35  din 21 iunie 2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș. 

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

Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 

  În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a 

taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

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. 

 Doamna primar propune ca valoarea impozitelor și a taxelor locale stabilite 

pentru anul fiscal 2019 să fie indexate cu rata inflației și să nu fie efectuate alte 

modificări ale valorilor impozitelor și a taxelor. Rata inflației comunicată de INS în 

ianuarie 2019 este de 4,6%, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 21 din 

18.04.2019 impozitele și taxele stabilite pentru anul 2019 se vor indexa cu rata 

inflației, rezultând astfel valoarea taxelor locale ce se vor aplica în anul fiscal 2020. 

 Totodată, doamna primar propune domnilor consilieri să aprobe acordarea 

unor scutiri pentru persoanele care au obținut titlul de ”Cetățean de onoare al 

Comunei Boghiș”, respectiv scutirea de la plata taxei de pază pentru imobilul situat 

la adresa de domiciliu de pe raza comunei Boghiș și de la plata taxei pentru 

colectarea deşeurilor menajere datorată de persoana careia i s-a conferit acest titlu. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerile făcute, motiv pentru care se  

supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toți cei 11 

consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abțineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 15 noiembrie 2019 

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 

2020 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Boghiș 

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. 

 În conformitate cu prevederile art. 104 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ potivit căruia ”Consiliul local, respectiv consiliul 

judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care se 

poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor 
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specifice ale acestora”, doamna primar a inițiat un proiect de hotărâre privind 

aprobarea Statutului Comunei Boghiș. Având în vedere că actualul statut al comunei 

a fost aprobat în anul 2005 nou statut al comunei, elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 104 din OUG 57/2019 cuprinde modificările apărute din 2005 până 

în 2019, precum și datele prevăzute în Codul administrativ. 

Mai mult, Regulamentul privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al 

Comunei Boghiș” se constituie anexă la statutul comunei. 

 Având în vedere cele prezentate doamna primar propune adoptarea hotărârii în 

forma inițiată.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri, motiv pentru care se  

supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toți cei 11 

consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abțineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 51 din data de 15 noiembrie 2019 

privind aprobarea Statutului Comunei Boghiș 

 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă 

lunii septembrie 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. 

 Potrivit articolului 105, alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, naveta cadrelor didactice se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor administrative teritoariale de care aparţin unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

 Astfel, prin adresa nr. 1447 din 11.10.2019 Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş 

solicită suma de 1941 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice  aferentă lunii 

septembrie 2019. 

 Suma necesară decontării navetei se regăsește în bugetul local al Comunei 

Boghiș, motiv pentru care doamna primar propune Consiliului Local adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma iniţiată. 

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

făcut la acest punct al ordinii de zi. Domnul președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52 din data de 15 noiembrie 2019 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii septembrie 2019 
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 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 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 aprobe rectificarea bugetul local pe anul 2019, prin 

efectuarea unor virări de credite între capitole și articole bugetare pentru a asigura 

plata unor lucrări, bunuri și serviciu, astfel: 

 7.000,00 lei e vor aloca pentru investiția «RENOVARE ȘI MODERNIZARE 

SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare  a 

modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 1/2019,  modificări 

aprobate prin HCL nr. 45 din 24.09.2019; 

 18.500,00 lei pentru cheltuieli în domeniul agriculturii: înscrierea pădurilor 

comunei în cartea funciară și plata unor servicii de marcare arbori în afara 

fondului forestier; 

 500,00 lei pentru cheltuieli de deplasare și 

 2.500,00 lei la art. ”Materiale și prestări de servicii cu caracter functional” în 

cadrul - Cap. ”Învățământ secundar inferior”, la solicitarea Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Boghiș. 

 Acestea sunt modificările propuse pentru aprobare.  

 Domnul consilieri Sáska Lóránd-Andras se interesează până unde vor fi 

realizate lucrările de construire trotuar pe str. Principală în anul 2019. În anul 2019, 

în funcție de timpul favorabil ori nefavorabil efectuării lucrărilor trotuarul va fi 

construit până în apropierea băilor Boghiș.  

 Domnul consilier Ghile Attila se interesează cum sunt repartizați banii pe 

proiecte de investiție, renovare primărie, drumuri și poduri. Doamna primar prezintă 

situația solicitării sumelor în cadrul PNDL și că au fost deja solicitate două tranșe, 

iar până la efectuarea plății lucrărilor deja realizate la poduri și facturate de către 

constructor, acesta refuză să continue lucrările. În bugetul local nu dispunem de 

sumele necesare achitării facturilor emise, nici de alte surse din care să fie achitate, 

motiv pentru care singura soluție este să așteptăm să ni se vireze sumele solicitate 

pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. În altă privință, în cadrul 

proiectelor implementate, partea de cofinanțare se suportă din bugetul local. După 

încheierea unei etape conform devizului se depune o situație de lucrări și factura 

aferentă acesteia, iar Comuna solicită finanțatorului proiectului să vireze suma 

aferentă cheltuielilor eligibile din factură. În cadrul PNDL, comuna poate achita 

integral facturile emise ca urmare a finalizării unor etape din cadrul investiției, dacă 

dispune de sumele necesare, urmând ca ulterior să fie virate în bugetul local sumele 

solicitate. 

 Având în vedere că lucrările la podurile cuprinse în proiectul de investiție 

derulat au fost sistate până la data efectuării plății lucrărilor realizate, domnul 
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consilier Budai Árpád-Ferenc este de părere că ar trebui asigurată o punte pietonală 

peste râul Barcău, dar doamna primar și domnul consilier Kovács Béla sunt de 

părere că acest lucru nu este indicat deoarece nu-și poate asuma nimeni o astfel de 

răspundere.    

 Acestea fiind discutate, domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din data de 15 noiembrie 2019 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş 

 Și 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. În conformitate 

cu prevederile art. 632 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în termen de 90 de zile de la intarea în vigoare a acestuia, Consiliile 

locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare, în 

concordanță cu prevederile noului act normativ, motiv pentru care doamna primar 

supune arobării domnilor consilieri noul Regulament de organizare şi funcţionare al 

Consiliului local al comunei Boghiş, care corespunde prevederilor OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 54 din data de 15 noiembrie 2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Boghiş 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul 

Grădiniţei Boghiş 

 Și 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 alocarea sumei de 4.000 lei în vederea în vederea achiziţionării şi acordării 

unor pachete – cadou, elevilor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş şi copiilor din 

cadrul Grădiniţei Boghiş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  
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 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 55 din data de 15 noiembrie 2019 

privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor 

pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş  

 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35  din 21 iunie 

2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș. 

 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. 

 Acest proiect de hotărâre a fost inițiat de către doamna primar deoarece 

domnul consilier Ghile Attila nu se regăsea în niciuna dintre comisiile de specialitate 

ale Consiliului Local al Comunei Boghiș, iar potrivit art 158 alin. (3) din 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Boghiş, adoptat în cadrul acestei ședințe,  ”Consilierii locali au dreptul la 

indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii 

deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile 

legii”, condiție pe care domnul consilier Ghile Attila nu o poate îndeplini, nefiind 

membru în niciuna dintre comisiile de specialitate. Astfel, doamna primar propune 

ca domnul viceprimar Bernáth István, membru în două comisii de specialitate, să fie 

înlocuit cu domnul Ghile Attila în cadrul ”Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism”. 

. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută de către doamna primar, 

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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 56 din data de 15 noiembrie 2019 

pentru modificarea Hotărârii nr. 35 din 21 iunie 2016 privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș 

 

 În continuare domnul consilier Vincze András solicită să se aibă în vedere ca 

anul viitor să fie alocați bani pentru supravegherea video a comunei. 

 Doamna primar îi informează pe domnii consilieri asupra unei vizite de lucru 

pe care a făcut-o prin intermediul Grupului de Acțiune Locală ”Valea Barcăului”, în 

primele zile ale lunii octombrie în Slovacia. 
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 Acestea fiind discutate se stabilește data următoarei sedințe a Consiliului local 

pentru data de 10 decembrie 2019, ora 16:00 cu următoarea ordine de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în 

care contravenienții vor presta activităși în folosul comunității; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

octombrie 2019. 
 

 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

                 SZABÓ CSABA                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


