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 Nr. 6 

Din 8 septembrie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 8 septembrie 2020, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 11 consilieri locali în funcție, 9 dintre cei 11 domni 

consilieri locali participă în prezență fizică, iar domnii consilieri locali Kovács Béla 

și Sáska Loránd-Andras participă on-line, prin intermediul apelului video 

messenger. 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 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. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 151 din 1 

septembrie 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 9 iulie 2020. Doamna 

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

aprobare procesul verbal încheiat în data de 9 iulie 2020. Votează pentru toţi cei 11 

consilieri local, 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 10 septembrie 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 9 

iulie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor tehnice aduse prin 

Dispozitia de șantier nr. 1/2020 în cadrul proiectului „MODERNIZAREA ȘI 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, 

VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI"; 

http://www.primariaboghis.ro/
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - 

economici la obiectivul de investiții «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL 

PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a modificărilor tehnice 

potrivit Dispoziției de șantier nr. 2/2020,  a bugetului indicativ la contractul de 

finantare  nr.  C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a 

Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea 

proiectului «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ» ; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor de pe raza Comunei Boghiș; 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

2020. 

 Domnul președinte de ședință 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 trece la discutarea ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 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. 

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

contabilă. Doamna primar menționează necesitatea majorării veniturilor cu suma de 

57,32 mii lei la capitolul 11.02.02 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor, sectoarelor și Municipiului București”, iar la partea de cheltuieli suma 

de 57,32 mii lei va fi repartizată în trimestrul III la capitolul 65.02 „Învățământ” 

titlul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” 14,32 mii lei pentru acoperirea sumelor 

necesare decontării drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale 

speciale  și la Capitolul 68.02.05.02 „Asistența socială în caz de invaliditate” 43,00 

mii lei, din care 10,00 mii lei la art. 10.01.01 ”Salarii de bază” și 33,00 mii lei la art. 

57.02.01 ”Ajutoare sociale în numerar” pentru plata salariilor asistenților sociali și a 

indemnizațiilor de însoțitor. 

 Totodată, se impune rectificarea bugetul local pe anul 2020 în cadrul 

Capitolului 84.02.03.01 „Drumuri și poduri” art. 20.01.09 ”Materiale și prestări de 

servicii cu caracter funcțional” prin transferul sumei de 12,60  mii lei, reprezentând 

„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” cod 11.02.05 pe anul 

2020, din trimestrul IV în trimestrul III pentru plata unor servicii de cosit acostament 

drum și decolmatare canale de scurgere.  
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 De asemenea, este nevoie de virarea sumei de 2,00 mii lei în cadrul capitolului 

51.02.01.03 ”Autorități executive” de la art. 20.01.09 ”Materiale și prestări de 

servicii cu caracter funcțional” la art. 20.02.00  ”Reparații curente” pentru plata 

lucrărilor de reparații curente efectuate la sediul primăriei. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri. 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. 32 din data de 8 septembrie 2020 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor tehnice aduse prin 

Dispozitia de șantier nr. 1/2020 în cadrul proiectului „MODERNIZAREA ȘI 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA 

BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA 

BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI" 

 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. Conform 

Dispoziției de șantier nr. 1/2020, a Notelor de renunțare și a Notelor de comandă 

suplimentară, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONCRET DESIGN 

S.R.L., ce sunt anexate proiectului de hotărâre se impune aprobarea modificărilor 

tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la 

unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare și actualizarea 

indicatorilor economici și a valorii din bugetul proiectului: „MODERNIZAREA ȘI 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, 

VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI” la valoarea de 5.302.767,83  lei care 

cuprinde cheltuielile finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL 

LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI, în sumă de 

4.995.552,35 lei (inclusiv TVA) și cheltuielile finanțate din bugetul local al 

COMUNEI BOGHIȘ, în sumă de 307.215,48 lei (inclusiv TVA). Finanțarea 

cheltuielilor, ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului în sumă totală de 

307.215,48 lei (inclusiv TVA) trebuie suportate din bugetul local al Comunei 

Boghiș, cofinanțare care a fost deja în mare parte decontată de către Comuna Boghiș. 

 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. 33 din data de 8 septembrie 2020 

privind aprobarea modificarilor tehnice aduse prin Dispozitia de șantier nr. 

1/2020 în cadrul proiectului „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL 
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SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA 

PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI".  

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico 

- economici la obiectivul de investiții «RENOVARE SI MODERNIZARE 

SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a 

modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 2/2020,  a bugetului 

indicativ la contractul de finantare  nr.  C 1920074X219563302075/04.06.2018, 

precum și de modificare a Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data 

de 21.11.2017 privind aprobarea proiectului «RENOVARE SI 

MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» 

 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 aprobarea modificării indicatorilor tehnico - 

economici la obiectivul de investiții «RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL 

PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a modificărilor tehnice 

cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 2/2020,  a bugetului indicativ la contractul de 

finantare  nr.  C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a 

Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea 

proiectului «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ». 

 Doamna primar menționează că potrivit dispoziției de șantier, bugetul înițial 

alocat proiectului scade cu 11.000 lei, ca urmare a unor note de renunțare, iar suma 

de 11.000 lei determină diminuarea părții de cofinanțare. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere motiv pentru care 

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

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

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 34 din data de 8 septembrie 2020 

privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de 

investiții «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de 

șantier nr. 2/2020,  a bugetului indicativ la contractul de finantare  nr.  C 

1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului 

general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea 

proiectului «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI 

BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ». 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire 

a Riscurilor de pe raza Comunei Boghiș 
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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. 

 Art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 - Privind apărarea împotriva incendiilor 

prevede obligativitatea aprobării de către Consiliul Local a planului de analiza şi 

acorerire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, 

stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea acestuia şi transmiterea către 

inspectoratul în raza căruia funcţionează, motiv pentru care doamna primar a inițiat 

un proiect de hotărâre în acest sens și propune Consiliului Local adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma iniţiată.  

 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. 

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

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din data de 8 septembrie 2020 

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor de pe raza 

Comunei Boghiș 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii iunie 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. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar. Domnia sa 

propune ca la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 

968/30.07.2020 să se decontarea naveta cadrelor didactice navetiste pe luna  iunie 

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

sunt de acord cu această propunere. 

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

fără abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 36 din data de 8septembrie 2020 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii iunie 2020 

  

 Acestea fiind discutate ședința se încheie. 

 
   

                PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

         DE ȘEDINȚĂ 

             VINCZE ANDRÁS                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


