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 Nr. 5 

Din 9 iulie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 9 iulie 2020, ora 16:00. 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 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. 133 din 2 iulie 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 11 iunie 2020. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 11 iunie 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 13 iulie 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 11 iunie 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 pentru modificarea Anexei la Hotărârea 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; 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

 3. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale 

şi scutirea de la plata taxei pe clădiri, proprietatea publică sau privată a Comunei 

Boghiș, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt total sau 

parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă; 

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

august, septembrie și octombrie 2020. 

http://www.primariaboghis.ro/
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 Doamna primar propune completarea ordinii de zi cu următorul proiect de 

hotărâre: 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate în comuna Boghiș, județul Sălaj. 

 

 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 pentru modificarea Anexei la Hotărârea 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 

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 pentru modificarea Anexei la 

Hotărârea nr. 26 din 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 deoarece, la solicitarea Companiei de Apă Someș SA Cluj, 

anexa la hotărârea nr. 26/2020 trebuie completată cu număr de inventar și cu 

valoarea de inventar aferentă fiecărei părți componente a sistemului de alimentare cu 

apă și a sistemului de canalizare, iar branșamentele electrice ale celor 11 stații de 

pompare trebuie evidențiate separat de stațiile de pompare, cu toate detaliile 

solicitate conform anexei la proiectul de hotărâre inițiat.  

 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. 27 din data de 9 iulie 2020 pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea 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. 
 

 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 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. 
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 Rectificarea bugetară presupune efectuarea unor virări de credite între capitole 

și articole bugetare, conform proiectului de hotărâre inițiat. 

 În cadrul capitolului 51.02.01.03 Autorități executive, la articolul 20.02.00 

Reparații curente este nevoie de 50,00 mii lei în vederea efectuării unor reparații 

curente la sediul primăriei, reparații care nu au fost incluse în proiectul de reabilitare 

aflat în derulare, finanțat din fonduri europene prin Programul LEADER, iar la 

articolul 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar este nevoie de suma de 7,00 mii lei 

pentru a putea acorda, în trimestrul III bugetar, indemnizațiile de însoțitor pentru 

persoanele adulte cu handicap. 

 Pentru a putea aloca în buget sumele mai sus menționate, doamna primar 

propune să fie aprobă retragerea următoarelor sume de la următoarele capitole și 

articole bugetare: 

de la capitolul 51.02.03 Autorități executive 

- 9,00 mii lei de la articolul 10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara 

unității; 

- 5,00 mii lei de la articolul 10.01.30  Alte drepturi salariale în bani; 

- 1,00 mii lei de la articolul 20.01.05  Carburanți si lubrifianți deoarece pe timp de 

pandemie nu au fost făcute drumuri la Zalău;  

- 10,00 mii lei de la articolul 20.01.09  Materiale si prestări de servicii cu caracter 

funcțional; 

- 10,00 mii lei de la articolul 20.01.30  Alte bunuri și servicii pentru întretinere și 

funcționare 

de la capitolul 67.03.02  Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 

- 7,00 mii lei de la articolul  10.01.01 Salarii de bază; 

de la capitolul 68.50.50   Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 
- 8,00 mii lei de la articolul 20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii; 

de la capitolul 83.03.30  Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 

- 7,00 mii lei de la articolul Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. 

 Modificările propuse sunt întemeiate și bine fundamentate. Deoarece sumele 

alocate în anul 2018 din bugetul local pentru încheierea contractului de finanțare 

pentru proiectul ”Renovare și modernizare sediul primăriei Boghiș, județul Sălaj” 

proiect finanțat prin programul LEADER de către FEADR au fost limitate, în proiect 

au fost prevăzute lucrări de renovare a vechii clădiri în care funcționează primăria, 

iar ulterior, fiind un șantier în toată clădirea s-a constatat necesitatea efectuării unor 

reparații curente și la aripa nouă a clădiri, motiv pentru care doamna primar propune 

domnilor consilieri adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 Doamna primar le prezintă domnilor consilieri problema lichidității banilor. 

Suma prevăzută pentru a fi virată din taxa pe valoare adăugată a fost virată într-un 

procent de aproximativ 80%, dar sumele prevăzute că vor fi încasate din plata 

impozitelor și a taxelor locale sunt mai mici decât ceea ce a fost prevăzut.  Domnul 

consilier Kovács Béla se interesează dacă problema lichidităților există și dacă suma  
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virată din taxa pe valoare adăugată a fost în procent de 80%. Răspunsul este 

afirmativ. Domnul consilier Sáska Loránd-Andras se interesează dacă prelungirea 

termenului de acordare a bonificației nu a reprezentat o motivație de plată. Doamna 

primar spun că suma încasată este cu aproximativ 40.000 lei mai mică decât cea din 

aceeași perioadă a anului trecut.  

 Acestea fiind discutate, 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. 28 din data de 9 iulie 2020 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020.  

 

 3. Proiect de hotărâre privind privind reducerea impozitului pe clădirile 

nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei pe clădiri, proprietatea publică sau 

privată a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-

au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă

 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 adoptarea unei hotărâri privind reducerea impozitului pe clădirile 

nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei pe clădiri, proprietatea publică sau privată 

a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt 

total sau parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă. În art. V alin. (1) 

din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, legiuitorul prevede 

posibilitatea ca, până la data de 14 august 2020, prin hotărârea consiliului local, să se 

aprobe acordarea unei reduceri de până la 50% la impozitul anual datorat pentru 

clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite 

pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un 

contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor 

activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în 

perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, 

potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 

situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice. 

Totodată, consiliul local poate aproba scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, 

datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de 

folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a Comunei Boghiș, dacă în 

perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 
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coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să 

îşi întrerupă total activitatea economică. 

Doamna primar consideră că o astfel de reducere ar reprezenta un sprijin 

semnificativ pentru deținătorii de clădiri nerezidențiale utilizate în scop economic, 

care au avut de suferit de pe urma instituirii stării de urgență și a interdicțiilor 

desfășurării activităților economice obișnuite, aducătoare de venit.  

 Condițiile solicitării și acordării acestor facilități sunt prevăzute în proiectul de 

hotărâre inițiat. Domnia sa propune a fi prevăzut în hotărâre și faptul că de această 

reducere nu trebuie să beneficieze persoanele care, în cursul anului fiscal 2020, au 

beneficiat de o reducere sau au solicitat acordarea unei reduceri la impozitul anual 

datorat, aspect evidențiat în articolul 10 al proiectului de hotărâre inițiat. 

 Având în vedere cele de mai sus, doamna primar propune adoptarea hotărârii 

privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei 

pe clădiri, proprietatea publică sau privată a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor 

folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a 

instituirii stării de urgență, în formă inițiată. 

  Domnii consilieri Bernáth István și Vincze András, anunță că existând un 

conflict de interese se abțin și nu vor vota la acest punct al ordinii de zi. Domnul 

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

pentru 9 din cei 11 consilieri locali prezenți; 2 abţineri; fără voturi împotrivă.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din data de 9 iulie 2020 privind 

reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei pe 

clădiri, proprietatea publică sau privată a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor 

folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt total sau parțial activitatea ca 

urmare a instituirii stării de urgenţă. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile august, septembrie și octombrie 2020 

 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 solicită să se facă propuneri. Domnul consilier Molnár Csaba 

îl propune pe domnul consilier Vincze Andás. Nu sunt alte propuneri. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. Domnul președinte de 

ședință supune la vot propunerea făcută.  

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

fără abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din data de 9 iulie 2020 privind 

alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 

2020 
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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în comuna Boghiș, județul 

Sălaj 

 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.  

 Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a 

mijloacelor de publicitate în localităţi, iar art. 8 alin. (3)  prevede că ,,Autorităţile 

administraţiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind 

amplasarea mijloacelor de publicitate proprii…”. În vederea asigurării condiţiilor 

pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia 

valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a 

cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, iar publicitatea realizată cu 

ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni 

de promovare de produse sau activităţi este o parte importantă din aceasta, doamna 

primar propune adoptarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în comuna Boghiș, 

judeţul Sălaj 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. 31 din data de 9 iulie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor 

de publicitate în comuna Boghiș, județul Sălaj  

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 20 august 2020, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de 

zi:  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 

 
   

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            MOLNÁR CSABA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


