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Nr. 12 

Din 30 decembrie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2020, ora 14:00. La 

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

și secretarul general al comunei.  

 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. 235 din 23 decembrie 

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 extraordinare din data de 21 decembrie  

2020. Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. 

Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 21 decembrie 2020. 

Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali în funcție, 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 2 ianuarie 2021, 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 

21 decembrie 2020. 

 

 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 aprobarea scoaterii din inventar a unor active 

fixe și a unor obiecte de inventar; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 

al Comunei Boghiș aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare 

din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca sursă de finanțare redevența 

aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII 

ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A JUDEȚULUI SĂLAJ – 

COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - 

ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018; 
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 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. 

   
 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 prezintă proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a unor 

active fixe și a unor obiecte de inventar 

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

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi de raportul de avizare al comisiei 

de specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul viceprimar. 

Domnia sa spune că în urma constatărilor comisiei anuale de inventariere se 

impune scoaterea din inventar a unor obiecte de inventar și a unor active fixe, 

prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre. Ca urmare a utilizării îndelungate 

acestea au devenit improprii utilizării, motiv pentru care se impune scoaterea lor din 

inventar. 

Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma prezentată.  

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

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 59 din data de 30 decembrie 2020 

privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active fixe și a unor obiecte de 

inventar 
  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru 

anul 2021 al Comunei Boghiș aferent activelor date în administrare sau 

concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca 

sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN 

CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A 

JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT 

DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 

Având în vedere prevederile contractul de "DELEGARE PRIN 

CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A 
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JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT 

DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018, redevența 

aferentă contractului va fi utilizată doar pentru servicii sau bunuri legate de 

salubrizarea localităților. Domnul primar propune ca plan utilizarea redevenței de 

7810 lei pentru achiziționarea și montarea unui număr de 22 buc coșuri de gunoi 

stradale. 

Domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba propune ca aceste coșuri de 

gunoi stradale să fie mai adânci pentru a putea înmagaziona mai multe deșeuri. Idee 

domniei sale este susținută și de către alți domni consiglieri. Domnul primar notează 

mențiunea. Nu sunt alte problem de discutat la acest punct al ordinii de zi.  

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

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

abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 60 din data de 30 decembrie 2020 

privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Boghiș 

aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul 

Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca sursă de finanțare redevența 

aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A 

GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A JUDEȚULUI SĂLAJ – 

COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE 

CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018. 

 

  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 

 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 2021, 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. 

 Domnii consilieri nu au obiecții la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru 

care domnul președinte 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. 61 din data de 30 decembrie 2020 

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

 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 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. 9745 din 16.12.2020 Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj a emis avizul conform pentru anul școlar 2021-2022 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 2020-

2021. 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.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 62 din data de 30 decembrie 2020 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 2021-2022. 
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 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 21 ianuarie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de 

zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce 

vor fi efectuate de beneficiari venitului minim garantat pentru sumele acordate ca 

ajutor social în anul 2021.   

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            BALLA FRANCISC                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


