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 Nr. 9
Din 3 octombrie 2019

 
PROCES  VERBAL 

 
 
 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 3 octombrie 2019, ora 16:00. La 
ședință participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. 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. 154 din 24 
septembrie 2019 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 24 septembrie 2019. 
Doamna primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. Se 
supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 24 septembrie 2019. 
Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali, 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 8 octombrie 2019, 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 
24 septembrie 2019. 
 
 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 alocării unei sume în vederea organizării 
evenimentului ”Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării 
evenimentului ”Balul recoltei – tradiții și obiceiuri populare”. 

 Înainte de a supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, doamna primar 
propune completarea acesteia cu un  proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 2/20.09.2019  în cadrul 
proiectului «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI 
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ».   
 Doamna primar supune la vot proiectul ordinii de zi în forma completată.  
Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 
abţineri. 
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  În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 
organizării evenimentului ”Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice” 

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 alocarea sumei de 4.000 lei în vederea organizării evenimentului ”Ziua 
internațională a Persoanelor Vârstnice”, care este sărbătorit, deja de ani buni, în 
comuna Boghiș, eveniment pe care persoanele de vârsta a treia îl așteaptă cu drag 
pentru a se reîntâlni și de a socializa într-un cadru festiv, special organizat pentru cei 
sărbătoriți.    
 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, au constatat și domniile 
lor importanța pe care o acordă persoanele vârstnice, din comună, acestui eveniment, 
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. 47 din data de 3 octombrie 2019 
privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 
”Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice” 
 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea alocării unei sume în 
vedere organizării evenimentului ”Balul recoltei – tradiții și obiceiuri 
populare” 
 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. 
 Proiectul de hotărâre este prezentat de către doamna primar. Domnia sa 
propune alocarea sumei de 4.000 lei în vederea organizării evenimentului ”Balul 
recoltei – tradiții și obiceiuri populare”, sărbătoare cu tradiție în comuna Boghiș, 
adresată tuturor celor interesați de a-și promova produsele și de a sărbători recolta 
conform tradițiilor locale.    
 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 
 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 48 din data de 3 octombrie 2019 
privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 
”Balul recoltei – tradiții și obiceiuri populare” 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice potrivit 
Dispoziției de șantier nr. 2/20.09.2019  în cadrul proiectului «EXTINDERE 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
COMUNA 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. 
 Acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmarea a modificărilor impuse de 
situația din teren cu privire la relocarea stației de pompare SP5. Podul care 
traversează Valea Iazului pe strada Fuszor din localitatea Boghiș a fost demolat și 
reconstruit după finalizarea Proiectului tehnic: «Extindere sisteme de canalizare 
menajeră și alimentare cu apă în comuna Boghiș, județul Sălaj» iar conductele de 
canalizare gravitațională ce subtraversează Valea Iazului în dreptul podului nu pot fi 
executate așa cum au fost prevăzute în proiect deoarece ar fi amplasate în fundația 
noului pod, astfel se impune relocarea stației de pompare SP5. 
 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută de specialiști, 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. 49 din data de 3 octombrie 2019 
privind aprobarea modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 
2/20.09.2019 în cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEME DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 
BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» 
 
 Acestea fiind discutate se stabilește data următoarei sedințe a Consiliului local 
pentru data de 29 octombrie 2019, ora 16:00 cu următoarea ordine de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în 
care contravenienții vor presta activități în folosul comunității; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii 
septembrie 2019. 
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        DE ȘEDINȚĂ 
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