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Nr. 1 

Din 28 ianuarie 2021 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2021, ora 16:00. La ședință 

participă 10 din cei 11 consilieri locali în funcție. Lipsește domnul consilier Szabo 

Zsolt. Din oficiu participă primarul și secretarul general al comunei.  

 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. 18 din 21 ianuarie 2021 

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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 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 ordinare din data de 30 decembrie  2020. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 30 decembrie 2020. 

Votează pentru toţi cei 10 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 29 ianuarie 2021, 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 

30 decembrie 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 validarea Dispoziției nr. 1 din data de 5 ianuarie 

2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii 

de dezvoltare pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte 

din comisia de evaluare a  performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Comunei Boghiș; 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 55 din data de 17 

decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în 

urma reinventarierii;  

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat 

al Comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor 

fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca 

ajutor social în anul 2021;  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din data 

de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2021; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea costului mediu lunar pentru un 

beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, 

înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018. 

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu încă două proiecte de 

hotărâre: 

 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE 

DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ” și 

 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

februarie, martie și aprilie 2021. 

   
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma completată.  
Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

  

 În continuare se trece la discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea 

de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 5 

ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare 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 de raportul de avizare al comisiei 

de specialitate a Consiliului Local. 

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

propune domnilor consilieri să valideze dispoziția prin care s-a aprobat acoperirea 

definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în sumă de 

1.500.488,31 lei din excedentul bugetar al anului precedent. 
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 Dispoziția primarului reflectă situația reală aflată în contabilitate, motiv 

pentru care domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct al ordinii de zi. 

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

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi 

împotrivă, fără abţineri.   

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 28 ianuarie 2021 

pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 5 ianuarie 2021 privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2020 
  

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor 

face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Comunei Boghiș 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Potrivit art. 485 

alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează 

de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali desemnaţi în 

acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local, ca urmare domnul 

primar solicită săse facă propuneri pentru desemnarea celor doi consilieri locali. 

Domnul consilier Szentmihalyi Attila-Csaba propune ca să fie desemnate doamnele 

Kasa Erika și Fekete Klara. Nu sunt alte propuneri Domnul președinte de ședință 

supune la vot propunerea domnului consilier Szentmihalyi Attila-Csaba. Votează 

pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 28 ianuarie 2021 

desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a  

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 

Boghiș 

 

  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 55 din data 

de 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în 

urma reinventarierii 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de către raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Ca urmare a realizării investiției de asfaltare trotuar din anul 2020, domnul 

primar propune modificarea coloanei 3, la nr. crt. 24 din Anexa la Hotărârea nr. 55 

din data de 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei 

Boghiș, în urma reinventarierii, prin includerea celor 1000 ml de trotuar betonat pe 

partea stângă a drumului județean. 
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 Totodată, ca urmare a evaluării bunurilor din domeniul public și privat al 

Comunei Boghiș s-a modificat valoarea de inventar al bunurilor evaluate motiv 

pentru care în cuprinsul art. II al proiectului de hotărâre se face trimitere la Anexa la 

proiectul de hotărâre cu valorile actualizate. 

 Domnii consilieri nu au obiecții la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru 

care domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează 

pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea Hotărârii nr. 55 din data de 17 decembrie 2018 privind 

însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în urma reinventarierii 

 

 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea bunurilor care aparţin 

domeniului privat al Comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora 

 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 domnul primar. 

 Domnia sa propune însușirea bunurilor din domeniul privat al comunei 

Boghiș, ca urmare a reinventarierii anuale, luând în calcul valorile actualizate ca 

urmare a raportului de evaluare al bunurilor din domeniul public și privat al 

Comunei Boghiș.  

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 28 ianuarie 2021 

privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Boghiş, 

în urma reinventarierii acestora 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes 

local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele 

acordate ca ajutor social în anul 2021 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Domnul primar prezintă Planul de lucrări de interes local care vor fi efectuate 

de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în 

anul 2021. Lucrările propuse sunt efectuate manual, cu asigurarea sănătății și 

protecției în muncă, sunt stabilite cantitativ astfel încât să poată fi efectuate de către 

toate persoanele apte de muncă care au obligația de a efectua lucrări de interes local.  

Domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct al ordinii de zi, motiv 

pentru care domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi 

împotrivă, fără abţineri. 
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Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 28 ianuarie 2021 

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de 

beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în 

anul 2021 

 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 

din data de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a 

taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Ca urmare a 

modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 241/2020, respectiv Legea nr. 

296/2020 s-a impus modificarea Hotărârii nr. 44 din din data de 10 noiembrie 2020 

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, 

conform celor prevăzute în proiectul de hotărâre. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, dar domnul consilier 

Szentmihalyi Attila-Csaba prezintă nemulțumirea unor cetățeni vis-a-vis de valoarea 

impozitului plătit, considerând că noul consiliu local a majorat substanțial impozitul 

datorat de contribuabili. Mențiunea domniei sale este susținută și de către doamna 

consilier Fekete Klara.  

Domnul primar menționează că suma plătită de contribuabili ca impozit datorat în 

anul fiscal 2021 nu a crescut substanțial față de anul 2021, valorile plătite anul trecut 

suferind doar o indexare cu rata inflației stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

20 din data de 7 mai 2020 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 15 noiembrie 2019 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020, ce se vor aplica în 

anul fiscal 2021. În cele mai multe cazuri valoarea impozabilă a clădirii a crescut ca 

urmare a îndeplinirii cumulative a utilităților de care beneficiază clădirea: instalaţii 

de apă, canalizare, electrice şi încălzire. 

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din data de 10 noiembrie 

2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 

fiscal 2021 

 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea costului mediu lunar pentru un 

beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 
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 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de către domnul 

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 

Având în vedere că prin HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată, a fost majorat salariul de bază minim brut de la 

2230 lei la 2300 lei, Asociația Culturală ,,Banffy” Boghiș solicită, prin adresa nr. 

01141 din 14.01.2021, majorarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și 

aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor 

de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. În consecință, aplicând 

formula de calcul care a stat la baza adoptării HCL nr. 43 din data de 25 octombrie 

2018 privind aprobarea procedurii de acordare și finanțare a serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu a persoanelor vârstnice, rezultă un cost mediu lunar pe 

beneficiar de 321 lei, iar în consecință un plafon maxim de 6420 lei/lună pentru 

cheltuielile lunare aferente furnizării serviciului de îngrijire socială la domiciliu a 

persoanelor vârstnice.  

Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea 

plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de 

îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei 

Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

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

menționează că potrivit rezultatelor alegerilor locale din anul 2020 se impune 

actualizarea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice la nivelul comunei Boghiș înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 

februarie 2018, prin nominalizarea actualului primar. 

Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre motiv pentru care 

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

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare 
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a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 

din data de 15 februarie 2018 

   

 

 9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: 

”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-

EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ” 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

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

consideră că pe fondul realității desfășurării cursurilor online se impune accesarea 

unor fonduri și implementarea proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE 

DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, denumit în continuare Proiectul şi 

depunerea acestuia pentru finanţare în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 

investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de 

utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului contribuie în mod direct la 

atingerea primei măsuri prevazută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente 

anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 

SARS-CoV-2 cu modificarile si completarile ulterioare si anume: „O primă măsură 

se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.” 

Cheltuielile legate de proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA 

BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, în valoare totală de 631.744,95 lei (inclusiv TVA), 

cuprind următoarele cheltuieli: 

a) cheltuieli eligibile în suma de 609.844,95 lei (inclusiv TVA), din care: 

 - 597.648,05 lei (inclusiv TVA) reprezentând asistenţă financiară 

nerambursabilă solicitată în procent de 98% din valoarea totala eligibilă a 

proiectului; 

 - 12.196,90 lei (inclusiv TVA) reprezentând contribuţie proprie în 

procent de 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului; 

b) cheltuieli neeligibile în suma de 21.900 lei (inclusiv TVA) ce vor fi 

suportate din bugetul propriu al Comunei BOGHIȘ; 
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c) Comuna BOGHIȘ va asigura contribuţia proprie la costurile eligibile şi va 

finanţa costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului din bugetul local al 

Comunei Boghiș; 

d) Comuna BOGHIȘ va finanţa cheltuielile care îi revin până la rambursarea 

sumelor, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului. 

Totodată, Comuna BOGHIȘ se angajează să asigure capacitatea operaţională 

şi administrativă necesară implementării proiectului (resurse umane suficiente şi 

resurse materiale necesare). 

Domnii consilieri au analizat necesitatea și oportunitate implementării acestui 

proiect și sunt de acord cu depunerea cererii de finanțare. Domnul președinte de 

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

10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 din data de 28 ianuarie 2021 

privind implementarea proiectului: ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA 

ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ” 

 

 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile februarie, martie și aprilie 2021 

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

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Domnul primar solicită să se facă propuneri nominale pentru președintele de 

ședință pe următoarele trei luni. Domnul consilier Balla Francisc îl propune pe 

domnul consilier Kovacs Bela. Nu sunt alte propuneri.  

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea făcută. Votează 

pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10 din data de 28 ianuarie 2021 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie și 

aprilie 2021 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 25 februarie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de 

zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 

2020. 

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            BALLA FRANCISC                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


