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 Nr. 4 

Din 11 iunie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 11 iunie 2020, ora 16:00. 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 conferință, 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. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 95 din 4 iunie 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 7 mai 2020. Doamna 

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

aprobare procesul verbal încheiat în data de 7 mai 2020. Votează pentru toţi cei 11 

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 15 iunie 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 7 mai 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 acceptarea donației unor branșamente de apă 

executate în regim privat; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării 

şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul 

comunei Boghiș. 
 
 Doamna primar propune completarea ordinii de zi cu următoare proiecte de 
hotărâre care sunt extrem de importante pentru a putea solicita ultima tranșă de plată 
în cadrul contractului de finanțare nr. C 0720AN00011663300160/18.09.2017, în 
vederea acordării finanțării nerambursabile pentru proiectul: “EXTINDERE 

http://www.primariaboghis.ro/
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SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, finanțat în cadrul Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020  de către Uniunea Europeana prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala și Guvernul României, în cadrul Sub-măsurii 7.2 - 
Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, semnat 
între Comuna Boghiș și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: 
 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniului public al Comunei 

Boghiș, judetul Sălaj a investiției realizate în cadrul proiectului „EXTINDERE 

SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Sub-

măsurii 7.2 – ”Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică” ca urmare a finalizării și recepționării lucrărilor și 

 

- Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii unor bunuri care alcătuiesc sistemul 

de alimentare cu apă și sistemul de canalizare către Compania de Apă Someș S.A. 

Cluj. 

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

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 acceptarea donației unor branșamente de 

apă executate în regim privat 

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. 

 Sunt câțiva cetățeni cu imobile amplasate pe raza Comunei Boghiș care au 

executat un număr de 76 branșamente, în regim privat, din care 66 branșamente în 

localitatea Boghiș, iar 10 branșamente în localitatea Bozieș. Pentru a fi incluse în 

domeniul public și pentru a se putea delega gestiunea acestora Companiei de Apă 

Someș SA Cluj pentru a asigura furnizarea apei potabile, propun Consiliului Local  

acceptarea donației acestor branșamente, cu o valoare totală de 152.608,00 lei, 

pentru a deveni parți componente ale sistemului public de alimentare cu apă. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 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. 23 din data de 11 iunie 2020 

privind acceptarea donației unor branșamente de apă executate în regim 

privat. 
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 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, la nivelul comunei Boghiș 

 

 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. 

Analizând implicațiile financiare și logistice necesare organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, având în vedere faptul că pe parcursul anilor și 

până în prezent Consiliul Județean Sălaj s-a ocupat de organizarea și derularea 

acestor proceduri de atribuire, doamna primar propune Consiliului Local adoptarea 

unei hotărâri privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 

(lapte, corn, fructe, miere) aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei 

Boghiș. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 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. 24 din data de 11 iunie 2020 

privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 

produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei 

Boghiș.  

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniului public 

al Comunei Boghiș, judetul Sălaj a investiției realizate în cadrul proiectului 

„EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE 

CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în 

cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea 

Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și 

Guvernul României, în cadrul Sub-măsurii 7.2 – ”Investiţii în crearea şi 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” ca urmare a finalizării și 

recepționării lucrărilor 
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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 doamna primar. 

Domnia sa propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

includerii în domeniului public al Comunei Boghiș, judetul Sălaj a investiției 

realizate în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL 

SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și Guvernul României, în cadrul Sub-măsurii 7.2 – ”Investiţii în crearea şi 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” ca urmare a finalizării și 

recepționării lucrărilor deoarece în data de 21.05.2020 a avut loc recepția la 

terminarea lucrărilor. Pentru a depune solicitarea ultimei tanșe de plată, la dosar 

trebuie să se regăsească și această hotărâre.  

 Costrucțiile realizate în cadrul proiectului de „EXTINDERE SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ” vor deveni parte a domeniului public al Comunei Boghiș și vor 

fi adăugate rețelelor deja existente. Valoarea de inventar a bunurilor, dobândite ca 

urmare a finalizării proiectului anterior menționat, este de 396.783,00 lei pentru 

extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, 4.057.907,00 lei pentru 

extinderea sistemului de canalizare menajeră și de 3.336.000,00 lei pentru cele 11 

stații de pompare.  

 Având în vedere necesitatea adoptării acestei hotărâri în vederea completării 

dosarului cererii de finanțare pentru ultima tranșă de plată ce trebuie depus la 

C.R.F.I.R. Satu Mare  până la data de 18.06.2020, doamna primar propune domnilor 

consilieri adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

  Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere, iar domnul președinte 

de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi 

cei 11 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din data de 11 iunie 2020 

privind aprobarea includerii în domeniului public al Comunei Boghiș, judetul 

Sălaj a investiției realizate în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 

BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul 

Sub-măsurii 7.2 – ”Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază 

la scară mică” ca urmare a finalizării și recepționării lucrărilor. 
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 4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii unor bunuri care 

alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare către 

Compania de Apă Someș S.A. Cluj 

 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.  

 Acest punct al ordinii de zi se află în corelație cu primul și al treilea punct al 

proiectului ordinii de zi de azi. Cele 76 de racorduri la sistemul de alimentare cu apă, 

executat în regim propriu, a căror donație a fost acceptată mai devreme și bunurile 

realizate în cadrul investiției „EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL 

SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și Guvernul României, în cadrul Sub-măsurii 7.2 - Investiții în crearea şi 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, trebuie delegate Companiei de 

Apă Someș Tisa SA, în completarea Contractului de delegare pe care Comuna 

Boghiș l-a încheiat. Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 

Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal este împuternicit 

pentru a semna în numele și pentru Comuna Boghiș, actul adițional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care va avea ca 

obiect bunurile  prevăzute în Anexa care face parte integrantă din proiectul de 

hotărâre inițiat. În baza acestor considerente, doamna primar propune domnilor 

consilieri adoptarea proiectului în forma inițiată. 

Domnii consilieri nu au obiecții cu privire 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. 26 din data de 11 iunie 2020 

privind delegarea gestiunii unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare 

cu apă și sistemul de canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj 

 

 Înainte de a se încheia ședința domnii consilieri fac propuneri sau solicită 

înformații.  

 Domnul consilier Kovács Béla propune să se transmită o adresă la sediul 

Electica din Zalău, prin care să se solicite amplasarea unui transformator care să 

alimenteze o parte din locuințele amplasate pe DC85, spre Iaz, deoarece a primit mai 

multe sesizări cu privire la căderile sub tensiune a energiei electrice și neplăcerile 

cauzate de variatele fluctuații ale intesității energiei electrice furnizate locuitorilor 

din acea zonă. 

 Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc își exprimă nemulțumirea cu privire la 

refacerea drumului în locurile afectate de săpăturile efectuate în vederea construirii 
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extinderii sistemului de alimentare cu apă și ale sistemului de canalizare și se 

interesează cine este răspunzător de readucerea drumului la starea inițială.  

 Domnul Vincze András se interesează cui trebuie să se adreseze locuitorii care 

au probleme cu apometrul. 

 Domnul  Molnár Csaba se interesează când vor putea folosi apa cei care au 

executat branșamente în regim privat, pe care le-au donat domeniului public al 

Comunei Boghiș. 

 În continuare se poartă discuții pe tema realizării investițiilor demarate: 

modernizarea sediului primăriei, asfaltare drumuri și construire poduri,construire 

trotuar. 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 23 iulie 2020, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 

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

august, septembrie și octombrie. 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            MOLNÁR CSABA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


