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 Nr. 11 

Din 9 decembrie 2019 

 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 9 decembrie 2019, 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, 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. 209 din 29 

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 15 noiembrie 2019. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 15 noiembrie 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 11 decembrie 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 

15 noiembrie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

octombrie 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea lucrărilor care vor fi realizate de către 

persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate 

contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii 

ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată;  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

ianuarie, februarie și martie 2020; 

http://www.primariaboghis.ro/
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5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență al Comunei Boghiș.  

 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 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 

deoarece prin hotărâre a Consiliului Județean Sălaj 142 din 29 noiembrie 2019 s-a 

alocat bugetului local al Comunei Boghiș suma de 100,00 mii lei care va fi cuprinsă 

la partea de venituri la art. 43.02.08 “Subventii primite de la bugetele consiliilor 

locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate”. Doamna primar 

propune ca această sumă să fie cuprinsă la partea de cheltuieli la cap. 84.03.03 

“Străzi”, art. 71.01.30 “Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)” pentru a achita 

parțial facturile emise în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare 

poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopișului, Valea Iazului".  

 Având în vedere solicitările de tranșe depuse în cadrul proiectelor aflate în 

derulare, drumuri-poduri și apă-canal, se impune a cuprinde în buget sumele aferente 

solicitării tranșelor de plată pentru a putea efectua plata facturilor emise de către 

constructor, de îndată ce sumele solicitate vor fi virate de către finanțatori în 

conturile de trezorerie.  

 Totodată se majorează bugetul local la partea de venituri, art. 43.02.34 - Sume 

alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica 

din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara cu suma de 16,00 mii 

lei pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică în sectorul cadastral nr. 9. 

 Se impune efectuarea unor virări de credite între capitole și articole bugetare, 

inclusiv la paragraful învățământ, conform anexei la proiectul de hotărâre inițiat. 

 Domnul consilier Kovács Béla se interesează dacă suma primită de la consiliul 

județean se pierde în cazul în care prin PNDL se vor vira sumele aferente celor două 

cereri de plată. Doamna primar spune că în acest caz suma primită prin hotărâre a 

consiliului județean se va transfera la canalizare, dar în acest caz va avea loc o 

ședință extraordinară a consiliului local.  

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

de hotărâre în forma iniţiată.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 57 din data de 9 decembrie 2019 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
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 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii octombrie 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 ca în cuprinsul hotărârii să se aprobe și decontarea navetei pe luna 

noiembrie, deoarece solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș nr. 1686/03.12.2019 

a fost înregistrată ulterior inițierii proiectului de hotărâre, suma necesară se regăsește 

în bugetul local al anului 2019 și probabil că în această lună nu va mai avea loc o 

altă ședință a Consiliului Local. Domnii consilieri sunt de acord cu această 

completare. 

 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. 

 Prin adresa nr. 1618 din 18.11.2019 Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş solicită 

suma de 1.949,00 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice  aferentă lunii 

octombrie 2019, iar prin adresa 1686 din 03.12.2019 solicită suma de 1.949,00 lei 

pentru decontarea navetei cadrelor didactice  aferentă lunii noiembrie 2019. 

 Sumele necesare decontării navetei se regăsesc în bugetul local al Comunei 

Boghiș, motiv pentru care doamna primar propune Consiliului Local adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 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 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 58 din data de 9 decembrie 2019 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunilor octombrie și noiembrie 

2019 

 

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea lucrărilor care vor fi realizate de 

către persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost 

sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată 

 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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 Persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate 

contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe raza 

comunei Boghiș, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată, vor efectua 

lucrările de interes public stabilite prin hotărâre a consiliului local.   

 Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în 

folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi a Regulamentului prevăzut în 

Anexa la proiectul de hotărâre inițiat. 

  Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după 

următoarea formulă: salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program 

complet de lucru, stabilite prin actele normative în vigoare la data transformării 

amenzii contravenţionale în prestarea unor servicii în folosul comunităţii.  

 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea 

prestării unei sancţiunii, Compartimentul impozite și taxe va opera stingerea 

obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat 

activităţi în folosul comunităţii.  

 În concluzie, persoanele sancționate contravențional și care nu pot achita 

valoarea amenzii vor putea efectua muncă în folosul comunității pentru a fi stinse 

obligațiile fiscale datorate de către aceștia la bugetul local.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută 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. 59 din data de 9 decembrie 2019 

privind stabilirea lucrărilor care vor fi realizate de către persoanele care au 

săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional și 

care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită 

de către instanţa de judecată 

 

 4. Proiect de hotărâre privind privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către comisia 

de specialitate a Consiliului Local. 

 Domnul consilier Kovács Béla îl propune președinte de ședință pentru 

următoarea perioadă pe domnul consilier Sáska Loránd-Andras. Nu sunt alte 

propuneri.  

 Se supune la vot propunerea făcută, votează pentru toţi cei 10 consilieri locali 

prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 59 din data de 9 decembrie 2019 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și 

martie 2020 
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 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al 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. 

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

că potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  se modifică 

categoria de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei 

Boghiș în serviciu tip V1 doamna primar propune domnilor consilieri locali 

adoptarea proiectului de hotărâre privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al Comunei Boghiș în forma inițiată, ceea ce presupune și 

reactualizarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiș conforma 

anexelor la proiectul de hotărâre.   

 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. 61 din data de 9 decembrie 2019 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Comunei Boghiș  

  

 În continuare domnul consilier Sáska Loránd-Andras solicită să se ia măsuri 

de gospodărire comunală pentru a nu fi obturată circulația pietonală pe trotuar, 

deoarece există imobile ale căror porți se deschid spre exteriorul curții împiedicând 

circulația pe trotuar, iar unii cetățeni folosesc trotuarul ca loc de parcare al 

autoturismelor în fața imobilelor.  

 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește data următoarei sedințe a Consiliului local 

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

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

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

2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

decembrie 2019; 
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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 2019; 

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; 

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. 

 

 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

                 SZABÓ CSABA                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


