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 Nr. 7 

Din 23 septembrie 2020 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 23 septembrie 2020, ora 16:00. 

La ședință participă 8 consilieri locali din cei 11 consilieri locali în funcție. Lipsesc 

domnii consilieri Vincze András, Szabó Csaba și Tötös Emeric. 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 156 din 16 

septembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. 

(3) lit. b) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al 

comunei supune spre aprobare cele consemnate în procesul verbal al ședinței 

ordinară din data de 8 septembrie 2020. Doamna primar și domnii consilieri nu 

contestă conținutul procesului-verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal 

încheiat în data de 8 septembrie 2020. Votează pentru 8 consilieri locali din 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, cu modificările și completările ulterioare, până în data de 25 

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 8 septembrie 2020. 

 

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, proiectul ordinii de zi este prezentat de 

primarul comunei: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

  

 Dat fiind faptul că domnul consilier Vincze András, președintele de ședință 

pentru lunile august-octombrie 2020 și-a anunțat lipsa de la această ședință, doamna 

primar solicită ca primul punct al ordinii de zi să fie: ”Proiectul de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 23 

septembrie 2020”. 

http://www.primariaboghis.ro/
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 Doamna primar supune la vot ordinea de zi în forma prezentată.  

 Votează pentru toţi cei 8 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 

  

 În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

ședința extraordinară din data de 23 septembrie 2020 

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

primar ca urmare a înștiințării prin care domnul consilier Vincze András, ales 

președinte de ședință, anunță că nu va participa la ședință deoarece este plecat în 

concediu de odihnă. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul de specialitate şi 

este avizat favorabil de către comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Doamna primar cere să se facă propuneri pentru președintele ședinței de azi. 

Domnul consilier Sáska Loránd-Andras îl propune pe domnul consilier Budai Barna. 

Nu sunt alte propuneri. 

 Se supune la vot propunerea făcută, votează pentru toţi cei 8 consilieri locali 

prezenţi; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 37 din data de 23 septembrie 2020 

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data 

de 23 septembrie 2020 

 

 În continuare lucrările ședinței sunt preluate de către domnul președinte de 

ședință Budai Barna. Se trece la discutarea următorului punct al ordinii de zi: 

  

2. 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 doamna 

contabilă. Doamna primar menționează că prin HG nr. 758/2020 s-a alocat bugetului 

local suma de 138 mii lei. Comunicarea alocării sumei s-a făcut prin adresa 

Administrației Județene a Finanțelor Publice din data de 14 septembrie 2020. 

Doamna primar propune includerea sumei de 138,00 mii lei va fi la partea de 

venituri la capitolul 11.02.06 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale”, iar la partea de cheltuieli suma de 138,00 mii lei va fi 

repartizată în trimestrul III pe capitole și articole bugetare, conform Anexei nr. 1 la 

proiectul de hotărâre pentru: achiziționare de piatră spartă pentru pietruirea 

drumurilor în valoare de 15.000 lei, servicii de întreținere străzi 25.000 lei, servicii 

de întreținere drumuri și poduri 10.000 lei, corpuri de iluminat stradal 33.000 lei (se 
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vor achiziționa 50 bucăți de corpuri de iluminat) plata facturi curent electric 6.000 

lei, rechizite birou (calculatoare) 12.000 lei, materiale sanitare 2.000 lei, lucrări și 

servicii, pentru demolare clădire 20.000 lei, iar 15.000 lei se alocă școlii pentru 

achiziționarea de laptopuri pentru cadrele didactice.  

 De asemenea propune ca la solicitarea școlii să se aprobe efectuarea unor 

virări de credite între articole bugetare în cadrul Capitolului 65.02 ”Învățământ” 

conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Sáska Loránd-András propune să se construiască sistem de 

iluminat public și acolo unde nu există stâlpi de susținere pentru corpurile de 

iluminat, pentru a fi acoperită toată zona locuită a comunei. Doamna primar spune că 

în timp se va realiza și acest lucru. Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc este de 

părere că piatra spartă ar trebui acoperită cu pietriș mai fin deoarece este prea dură. 

Doamna primar este de părere că după prima ploaie pământul se înmoaie și piatra se 

bătătorește. Nefiind alte probleme de discutat la acest punct al ordinii de zi, domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată.     

 Votează pentru 8 consilieri locali din cei 11 consilieri locali, fără voturi 

împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 38 din data de 23 septembrie 2020 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 

 Acestea fiind discutate ședința se încheie. 

 

 
   

                PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

         DE ȘEDINȚĂ 

                 BUDAI BARNA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


