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Nr. 11 

Din 21 decembrie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 21 decembrie 2020, ora 15:30. La 

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

și secretarul general al comunei. La ședință mai participă și doamna Kabai Hajnalka, 

consilier în cadrul Compertimentului buget și finanțe. 

 Ședința consiliului local s-a desfășurat în sala de ședință, cu respectarea 

regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă 

medicală, respectiv cu purtarea măștilor de protecție. 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 232 din 21 

decembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) 

și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al 

comunei supune spre aprobare cele consemnate în procesul verbal al ședinței 

ordinare din data de 10 decembrie 2020. Domnul primar și domnii consilieri nu 

contestă conținutul procesului-verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal 

încheiat în data de 10 decembrie 2020. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali în 

funcție, fără abţineri, fără voturi împotrivă. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (17) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, până în data de 24 

decembrie 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 10 decembrie 2020. 

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

cu modificările și completările ulterioare, proiectul ordinii de zi este prezentat de 

primarul comunei:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

  Se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată.  

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

 

  În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 
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 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 domnul primar. Având în vedere 

că prin HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, Comunei Boghiș i s-a alocat suma de 

200 mii lei se impune includerea acestei sume în bugetul local. Domnul primar 

propune ca la partea de cheltuieli 100 mii de lei din suma primită să fie folosiți 

pentru achiziționarea de piatră spartă (aproximativ 1800 tone) pentru pietruirea 

străzilor și a ulițelor care n-au fost incluse în proiectul de asfaltare drum, urmând ca 

anul acesta piatra spartă să fie achiziționată și dată în custodie pentru a fi livrat la 

anul, când vremea va permite lucrări de pietruire. 

 Tot la partea de cheltuieli domnul primar propune ca încă 100 mii lei să fie 

incluși în bugetul local pentru a achiziționa corpuri de iluminat, deoarece e nevoie de 

schimbarea unor corpuri de iluminat și de extinderea sistemului de iluminat public. 

 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. 58 din data de 21 decembrie 2020 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

 În continuare domnul consilier Balla Francisc solicită să se ia măsuri 

împotriva celor care ies cu tractoarele de noroi pe drumurile publice. Ideea domniei 

sale este susținută și de către domnul consilier Szabó Zsolt. Domnul primar spune că 

domnul viceprimar se ocupă deja de această problemă.  

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 30 decembrie 2020, ora 14:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active fixe și 

a unor obiecte de inventar; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de utilizare a redevenței ce 

revine Comunei Boghiș în baza Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 – 

CT2; 

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

pe picior pentru anul de producție 2021, provenită din pădurea proprietate publică a 

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

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

învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 2021-2022.

   
               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            BALLA FRANCISC                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


