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 Nr. 2 

Din 18 februarie 2020 

 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2020, ora 9:00. La ședință 

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

consilier Szabó Csaba. 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. 45 din 11 februarie 

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 16 ianuarie 2020. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 16 ianuarie 2020. 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 februarie 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 

16 ianuarie 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 încheierii exercițiului bugetar pe anul 

2019; 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

decembrie 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea costului mediu lunar pentru un 

beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice;  

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

microbuzul școlar; 

http://www.primariaboghis.ro/
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, 

membră în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, 

membră în Asociația ”GAL Valea Crasnei și Barcăului”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna 

Boghiş; 

9. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş Serv 

S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. 

 

 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 aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

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. 

 În anul 2019 veniturile Comunei Boghiș au fost în sumă de 10.125.723,37 lei, 

iar cheltuielile în sumă de 8.413.770,01 lei cu un excedent bugetar de 1.711.953,36 

lei. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu cele prezentate, nu au nimic de adăugat şi 

nici observaţii de făcut la acest punct al ordinii de zi. Domnul președinte 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. 7 din data de 18 februarie 2020 

privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2019 
 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 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. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar și de către doamna 

Kabai Hajnlaka - consilier în cadrul Compartimentului buget și finanțe.  

 Bugetul anului 2020 va fi în sumă de 7.776,23 mii lei la partea de venituri şi 

în sumă de 9.488,23 mii lei la partea de cheltuieli, repartizată pe capitole şi articole, 

conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. 
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 Doamna primar propune, conform reglementărilor legale ca deficitul secțiunii 

de dezvoltare în suma de 1.712,00 mii lei să fie acoperit din excedentul anilor 

precedenți. 

 Domnia sa mai supune aprobării lista obiectivelor de investiții din anul 2020, 

în sumă totală de 7.070,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

 Doamna primar supune aprobării Consiliului local și transferul sumei de 

1.503,89 lei de la sursa de finanțare E – Activități finanțate integral din venituri 

proprii la partea de venituri din sursa A – Integral de la buget, la capitolul 36.02.05 

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, deoarece 

această sumă a fost greșit inclusă în sursa de finanțare E. 

 Domnul consilier Kovács Béla se interesează dacă în cursul anului se vor 

putea face reparații la drumul spre capelă. Această propunere este susținută de către 

toți domnii consilieri prezenți. Doamna primar spune că această propunere va fi luată 

în considerare pentru viitor, dar momentan, în bugetul local nu pot fi cuprinse sume 

pentru această destinație. Propunerea bugetară pentru anul 2020 este bine 

fundamentată și deocamdată nu se pot aloca fonduri pentru întreținere drum.  

Domnul consilier Kovács Béla propune să fie împădurit dealul cu salcâmi, 

printr-o acțiune desfășurată cu participarea elevilor de la școală. Doamna primar 

spune că pentru agricultură este prevăzută suma de 7.000 lei, sumă din care se pot 

cumpăra puieți.  

În continuare se discută despre finalizarea investițiilor realizate, iar în 

concluzie se stabilește că după ce se vor recupera sumele ce revin comunei după 

implementarea proiectului vor fi alocate tot pentru investiții și dezvoltare, iar atunci 

se vor stabili prioritățile.  

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință 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. 8 din data de 18 februarie 2020 

aprobarea bugetului local pentru anul 2020 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii decembrie 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 la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 

1815/31.12.2019 să se decontarea naveta cadrelor didactice navetiste pe luna 

decembrie. Suma necesară se regăsește în bugetul local al anului 2020. Domnii 

consilieri sunt de acord cu această propunere. 
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 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. 9 din data de 18 februarie 2020 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2019 

 

 

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea costului mediu lunar pentru 

un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 

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

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

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Având în vedere că prin HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată, a fost majorat salariul de bază minim brut de la 

2080 lei la 2230 lei, Asociația Culturală ,,Banffy” Boghiș solicită, prin adresa nr. 

12311 din 31.12.2020, majorarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și 

aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor 

de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. În consecință, aplicând 

formula de calcul care a stat la baza adoptării HCL nr. 43 din data de 25 octombrie 

2018 privind aprobarea procedurii de acordare și finanțare a serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu a persoanelor vârstnice, rezultă un cost mediu lunar pe 

beneficiar de 312 lei, iar în consecință un plafon maxim de 6240 lei/lună pentru 

cheltuielile lunare aferente furnizării serviciului de îngrijire socială la domiciliu a 

persoanelor vârstnice.  

 Domnul consilier Budai Arpad-Ferenc se interesează dacă salariile celor doi 

angajați care oferă serviciile sociale sunt sau nu suportate de Consiliul Județean. 

Răspunsul este afirmativ. Există un proiect prin care s-a obținut finanțarea salariilor, 

restul cheltuielilor sunt decontate din bugetul local.   

 Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată, 

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. 10 din data de 18 februarie 2020 

privind modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea 

plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de 

îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 



 

Pag 5 din 7 

 

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant 

pentru microbuzul școlar 

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

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 viceprimar. Prin 

dispoziția primarului nr. 51/31.01.2019 a fost numită o comisie tehnică pentru 

stabilirea consumului de combustibil pentru microbuzul școlar din dotarea Comunei 

Boghiș. Din procesul verbal întocmit de această comisiei tehnică rezultă consumul 

real de carburant al microbuzului școlar, care este de 16,66 l/100km, adică mai mare 

decât cel cuprins în datele tehnice ale autoturismului. Având în vedere cele 

prezentate 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. 11 din data de 18 februarie 2020 

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru microbuzul școlar 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei 

Boghiș, membră în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul” 

 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 aprobarea cotizației anuale la suma de 1858 lei 

aferentă comunei Boghiș, deoarece potrivit Statutului Asociației ADI ”Barcăul” 

cotizația este de 1 leu/locuitor, iar numărul locuitorilor este stabilit conform datelor 

statistice de la ultimul recensământ al populației, care a avut loc în anul 2011. 

 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. 12 din data de 18 februarie 2020 

privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, membră în Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul”  

  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei 

Boghiș, membră în Asociația ”GAL Valea Crasnei și Barcăului” 
 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 propune aprobarea cotizației anuale la suma de 8000 lei 

aferentă comunei Boghiș, deoarece potrivit hotărârii Grupului de Acțiune Locală 

Valea Crasnei și Barcăului nr. 53/07.01.2020 privind aprobarea cuantumului 

cotizației datorate de membrii asociați s-a stabilit un cuantum de 8000 lei/an pentru 

comunele și orașele membre ale asociației. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere deoarece Comuna 

Boghiș implementează proiectul de renovare a sediului primăriei, ce a obținut 

finanțare prin Grupul de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, iar din calitatea 

de membru derivă obligații de la care comuna nu se poate sustrage. 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. 13 din data de 18 februarie 2020 

privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, membră în Asociația 

”GAL Valea Crasnei și Barcăului” 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar 

este Comuna Boghiş 

 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 art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect 

o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, doamna primar 

propune Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

al societății Boghiș Serv SRL al cărei unic acționar este Comuna Boghiș. Veniturile 

totale estimate a fi realizate în anul 2020 sunt în sumă de 297,17 mii lei iar 

cheltuielile totale sunt în sumă de 289,43 mii lei, conform anexei la proiectul de 

hotărâre. 

 Acestea fiind prezentate, domnii consilieri nu mai au nimic de adăugat 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. 14 din data de 18 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii 

Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş 
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 9. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii 

Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. 

 Domnul administrator Tönkő Ottó-Tamas prezintă domnilor consilieri 

Raportul administratorului pe anul 2019. 

 Domul consilier Kovács Béla solicită ca domnul administrator să țină o 

evidență zilnică a lucrărilor efectuate de către toții angajații societății.  

 

 Acestea fiind discutate se stabilește data următoarei ședințe a Consiliului local 

pentru data de 26 martie 2020, ora 16:00 cu următoarea ordine de zi:  

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

pentru anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea bunurilor din domeniul public și privat al 

Comunei Boghiș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

ianuarie și februarie 2020. 

 

 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

         SÁSKA LORÁND-ANDRAS                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


