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Nr. 2 

Din 15 martie 2021 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 15 martie 2021, ora 16:00. La ședință 

participă toți cei 11 consilieri locali. Din oficiu participă primarul și secretarul 

general al comunei. La ședință participă și administratorul Societății Boghiș Serv 

S.R.L., domnul Tönkő Ottó-Tamás.  

 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 Dispoziția nr. 55 din 9 martie 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 28 ianuarie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 28 ianuarie 2021. 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, cu modificările și completările ulterioare, până în data de 17 

martie 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 28 ianuarie 2021. 

 

 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 încheierii exercițiului bugetar pe anul 

2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna 

Boghiş; 

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate privată a 

unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj; 
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4. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate privată a 

unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj; 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea din funcția de administrator al  Societății 

Boghiș Serv SRL a domnului Tönkő Ottó-Tamás; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului Societăţii BOGHIŞ 

SERV S.R.L.; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș 

Serv S.R.L.; 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivelul comunei 

Boghiș pentru identificarea așezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi 

stabilirii măsurilor necesare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş; 

10.  Prezentarea raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi 

de mediu a comunei Boghiș; 

11.  Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş 

Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. 

    
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma completată.  
Votează pentru toţi cei 11 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 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

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 aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Comunei 

Boghiş pe anul 2020 care este în sumă de 9.343.501,56 lei la partea de venituri şi în 

sumă de 8.607.592,17 lei la partea de  cheltuieli, cu un excedent bugetar de 

735.909,39 lei. 

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au nimic de adăugat 

la acest punct al ordinii de zi, deoarece sumele reprezintă situația reală existentă în 

contabilitate. 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. 11 din data de 15 martie 2021 

privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2020 
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 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2021 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este 

Comuna Boghiş 

 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. 4 alin. 

(1) lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul primar propune Consiliului Local 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Boghiș Serv 

SRL al cărei unic acționar este Comuna Boghiș. Veniturile totale estimate a fi 

realizate în anul 2021 sunt în sumă de 299,64 mii lei iar cheltuielile totale sunt în 

sumă de 300,46 mii lei, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Szabó Zsolt spune că analizând bugetul se poate vedea că 

acesta este raportat la veniturile și cheltuielile de anul trecut, este întocmit de către 

firma de contabilitate, așa că nu are obiecțiuni față de cele propuse.  

Domnul consilier Ghile Attila se interesează când va fi desființată societatea 

Boghiș Serv. Domnul primar spune că este nevoie de putere de muncă, tot timpul 

sunt lucrări de întreținere și renovare a bunurilor din domeniul public și privat al 

Comunei, lucrări care trebuie executate, dar numărul posturilor din aparatul de 

specialitate al primarului fiind limitate, nu pot fi angajați muncitori, așa că firma 

execută lucrările necesare în baza unor contracte de achiziție publică. 

Domnul consilier Balla Francisc este de părere că după ce va exista sistem de 

supraveghere video se va putea desființa serviciul de pază, iar atunci vor putea fi 

angajați muncitori.  

Acestea fiind discutate, domnii consilieri nu mai 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 iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; 

fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din data de 15 martie 2021 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a Societăţii 

Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş 

 

  3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în 

proprietate privată a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj 

 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 cererii numiților: Uszkai Zsolt, domiciliat în municipiul Baia 

Mare, Bulevardul Unirii, nr. 2, ap. 29 județul Maramureș,  Uszkai Magdalena, 

domiciliată în municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 2, ap. 29 județul 
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Maramureș, Uszkai Erzsébet-Rozália, domiciliată în orașul Șimleu Silvaniei, str. 

Mihai Eminescu nr. 12, județul Sălaj, Uszkai Gyula, domiciliat în municipiul Cluj-

Napoca, str. George Valentin Bibescu, nr. 39-43, bloc Corp. 1, etaj 2, ap. 5, jud. Cluj 

prin mandatar Uszkai Erzsébet-Rozália domiciliată în orașul Șimleu Silvaniei, str. 

Mihai Eminescu nr. 12, județul Sălaj și Uszkai Réka, domiciliată în orașul Șimleu 

Silvaniei, str. Mihai Eminescu nr. 12, județul Sălaj, înregistrată sub nr. 241 din data 

de 15.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) și ale alin.(6) din 

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare domnul primar propune adoptarea hotărârii privind propunerea de atribuire 

în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj, pentru terenul în 

suprafață de 250 mp, proprietatea Statului Român, aferent casei de locuit înscrise în 

CF 197 Bozieș, nr. top. 110/2, situat în intravilanul comunei Boghiș, satul Bozieș, 

nr. 141, județul Sălaj solicitanților mai sus menționați. Domnul primar menționează 

că la dosar se regăsesc toate documentele necesare emiterii Ordinului Prefectului 

județului Sălaj, solicitanții îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru obținerea 

dreptului de proprietate, iar documentația cadastrală a primit avizul O.C.P.I.

 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13 din data de 15 martie 2021 

privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul 

Prefectului Județului Sălaj 

 

 4. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate 

privată a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj 

 Și 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 cererii numiților: Vincze András, domiciliat în comuna Boghiș, 

sat. Boghiș, nr. 55, județul Sălaj și Vincze Ildiko-Catalina, domiciliată în comuna 

Boghiș, sat. Boghiș, nr. 55, județul Sălaj, înregistrată sub nr. 424 din data de 

26.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) și ale alin. (6) din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

domnul primar propune adoptarea hotărârii privind propunerea de atribuire în 

proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj, pentru terenul în 

suprafață de 125 mp, proprietatea Statului Român, aferent casei înscrise în CF 50540 

Boghiș, nr. top. 258.259, situat în comuna Boghiș, satul Boghiș, nr. 165, județul 

Sălaj, solicitanților mai sus menționați. Domnul primar menționează că la dosar se 

regăsesc toate documentele necesare emiterii Ordinului Prefectului județului Sălaj, 

solicitanții îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru obținerea dreptului de 

proprietate, iar documentația cadastrală a primit avizul O.C.P.I. 
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 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din data de 15 martie 2021 

privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul 

Prefectului Județului Sălaj 

 

 5. Proiect de hotărâre privind revocarea din funcția de administrator al  

Societății Boghiș Serv SRL a domnului Tönkő Ottó-Tamás 

 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 proiectul de hotărâre. Ca urmare a înregistrării 

demisiei domnului Tönkő Ottó-Tamás se impune revocarea domniei sale din funcția 

de administrator al societății Boghiș Serv S.R.L. Având în vedere situația dată, 

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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 15 din data de 15 martie 2021 

privind revocarea din funcția de administrator al  Societății Boghiș Serv SRL a 

domnului Tönkő Ottó-Tamás 

 

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului Societăţii 

BOGHIŞ SERV S.R.L 

 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 

demisiei domnului Tönkő Ottó-Tamás se impune desemnarea unui nou administrator 

în cadrul Societății Boghiș Serv S.R.L., al cărei unic acționar este Comuna Boghiș. 

Domnul primar menționează că la ora actuală sunt 5 angajați în cadrul societății, dar 

ca urmare a demisiei domnului Tönkő Ottó-Tamás vor rămâne 4 angajați. În urma 

discuțiilor avute cu cei 4 angajați domnul primar propune ca administratorul 

societății să fie doamna Birtalan Beáta-Erzsébet, născută la data de 19.09.1982, 

domiciliată în comuna Boghiș, satul Boghiș, nr. 454, judeţul Sălaj, deoarece este 

singura care își asumă responsabilitatea de administrator al societății.  

Domnul consilier Ghile Attila se interesează ce va lucra administratorul ca să 

realizeze firma veniturile necesare acoperirii cheltuielilor cu salarul 

administratorului. Domnul Szabó Zsolt se interesează dacă primarul poate da de 

lucru Boghiș Servului pentru a realiza venit suficient acoperirii cheltuielilor? 

Domnul primar spune că între Comuna Boghiș și Boghiș Serv se pot încheia 

contracte de prestări servicii sau lucrări, în funcție de ce are nevoie Comuna și de ce 



 

Pag 6 din 9 

 

poate presta societatea. Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează dacă societatea  

Boghiș Serv poate efectua lucrări la solicitarea cetățenilor pentru a realiza venituri. 

Domnul primar spune că și până acum Boghiș Serv efectua lucrări, contra cost, la 

solicitarea cetățenilor, fapt confirmat și de către domnii consilieri care au mai avut 

mandate.  

Domnul consilier Balla Francisc se interesează ce salariu lunar va avea 

doamna Birtalan Beáta-Erzsébet dacă va fi desemnată administrator. Domnul primar 

spune că a propus aceeași sumă pe care o au muncitorii, 3500 lei salariu brut. 

Domnul Ghile Attila este de părere că doamna Birtalan Beáta-Erzsébet nu va 

desfășura, în cadrul societății, activități aducătoare de venit care să acopere 

cheltuielile cu salariul lunar al acesteia. Domnul Szentmihályi Attila-Csaba este de 

părere că nu trebuie pusă problema astfel, Boghiș Serv nu este o firmă privată. 

Domnul Budai Árpád-Ferenc este de părere că dacă până acum societatea a realizat 

suficiente venituri pentru a acoperii necesarul cu cheltuielile o va face și pe viitor. 

Domnul viceprimar Kovács Béla este de părere că trebuie să preluăm muncitorii de 

la SRL pentru că dacă ar fi angajații comunei ar fi mai ușor din punct de vedere 

financiar, dar comuna are nevoie de ei. Până când în organigramă Comunei Boghiș 

nu sunt suficiente posturi libere, e imposibil să desființăm SRL-ul. Domnul consilier 

Budai Árpád-Ferenc se interesează dacă serviciile de contabilitate sunt si ele la  

valoarea unui angajat. Domnul primar spune că acestea sunt necesare și nu implică 

costuri majore. Domnul primar este de părere că este nevoie de administrator cu 22 

martie 2021, durează până se fac modificările la Oficiul Registru Comerțului Sălaj, 

până nu este administrator societatea nu poate plăti salarii, nu poate semna contracte, 

angajamente, așa că timpul e scurt pentru a angaja o persoană nouă care să și 

muncească și să și preia atribuțiile de administrator, motiv pentru care domnul 

primar susține părerea domniei sale privind desemnarea doamnei Birtalan Beáta-

Erzsébet în funcția de administrator. Domnul viceprimar susține ideea domnului 

primar cu toate că domnia sa dorește ca pe viitor muncitorii de la Boghiș Serv să fie 

angajați la primărie. Domnul Ghile Attila este de acord cu preluarea muncitorilor, iar 

domnul consilier Szabó Zsolt este de părere că doamna Birtalan Beáta-Erzsébet a 

realizat, pe bază de voluntariat, alături de soțul ei, trupa de teatru amator, a reușit să 

motiveze și să implice tinerii în viața culturală, au obținut rezultate în plan național 

și peste hotare, așa că are toată recunoștința domniei sale din acest punct de vedere. 

Doamna consilier Fekete Klara este de părere că se va decide soarta angajaților 

actualului SRL la timpul potrivit, atunci când se va desființa societatea, acum trebuie 

să se stabilească cine să fie administratorul societății. Domnul primar este de părere 

că pentru cetățenii comunei e mai important să aibă infrastructură, decat viața 

culturală, dar domnia sa este de părere că și viața culturală este importantă și tinerii 

care au format o echipă prin trupa de teatru amator s-au implicat și se implică activ 

și în alte activități ce se desfășoară în comună. Domnul Budai Árpád-Ferenc este de 

părere că pentru a putea transmite ceva tinerilor și pentru a-i putea motiva, pentru a 

realiza ceva frumos este nevoie de pregătire susținută, iar doamna Birtalan trebuie să 

fie apreciată pentru ceea ce face. Doamna consilier Fekete Klara este de părere că de 
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când s-a format, trupa de teatru amator sa implicat în activitățile cu caracter socio-

cultural, lucru care este de apreciat. Domnul Ghile Attila este de părere că în toate 

activitățile în care s-au implicat au fost susținuți de către administrația publică 

locală. Domnul viceprimar Kovács Béla este de părere că rolul consilierilor este să 

decidă cum este mai bine pentru comună. Domnul primar este de părere că trebuie 

privită problema obiectiv, să fie lăsate deoparte simpatiile și antipatiile și să se ia 

hotărârea care, la ora actuală este în beneficiul societății și a angajaților societăților, 

care nu pot fi plătiți fără semnătura administratorului.  

Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc îl întreabă pe domnul administrator 

Tönkő Ottó-Tamás ce motive a avut să plece de la Boghiș Serv. Domnul Tönkő zice 

că a ales să plece deoarece în mediul privat șoferul pe buldoexcavator e mai bine 

plătit și nu va avea responsabilitățile pe care le avea în funcția de administrator.   

 Acestea fiind discutate, domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru 10 din cei 11 consilieri locali; domnul 

consilier Ghile Attila votează împotrivă, nu sunt abţineri. 

Cu 10 voturi pentru și un vot împotrivă se adoptă HCL nr. 16 din data de 

15 martie 2021 privind desemnarea administratorului Societăţii BOGHIŞ 

SERV S.R.L 

 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății 

Boghiș Serv S.R.L. 

 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 proiectele de hotărâre anterior dezbătute și hotărârile 

adoptate se impune modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș Serv S.R.L. 

la art. 17 în care este identificat administratorul societăţii.  

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 10 din cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă; domnul 

consilier Ghile Attila se abţine. 

Cu 10 voturi pentru și o abținere se adoptă HCL nr. 17 din data de 15 

martie 2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș Serv 

S.R.L. 

 

 8. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivelul 

comunei Boghiș pentru identificarea așezărilor informale, evaluării situaţiei 

acestora şi stabilirii măsurilor necesare 

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

menționează că potrivit prevederilor  art. 38³ alin. (1) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobat prin Ordinul 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, cu 

modificările și completările ulterioare se impune constituirea grupului de lucru la 

nivelul comunei Boghiș pentru identificarea așezărilor informale, evaluării situaţiei 

acestora şi stabilirii măsurilor necesare, care este compusă din viceprimarul 

comunei, consilierul juridic în cadrul Compartimentului juridic și resurse umane; 

consilierul din cadrul Compartimentului autoritate tutelară și asistență socială; 

consilierul din  cadrul Compartimentului registru agricol și responsabilul de fond 

funciar și urbanism. Menirea comisiei este de a identifica, a evalua și și a stabili 

măsurile necesare ce se impun în cazul identificării unei așezări informale. 

Așezările informale sunt identificate pe baza îndeplinirii simultane a 

următoarelor criterii:   

   a) grupează minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, 

realizate fără respectarea normelor de construcţie, igienă şi sănătate publică şi 

protecţie a mediului;   

   b) populaţia care locuieşte în aceste unităţi nu are niciun drept asupra 

imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) pe care le ocupă;   

   c) populaţia se află în situaţia de excluziune, segregare şi marginalizare 

socială, respectiv persoanele care locuiesc în acele aşezări sunt persoane sau familii 

care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din 

cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool 

ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.   

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

care 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. 18 din data de 15 martie 2021 

privind constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Boghiș pentru 

identificarea așezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii 

măsurilor necesare 

   

 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş 

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

171/09.03.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 
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februarie 2021. Suma necesară se încadrează în suma ce reprezintă 1/12 din bugetul 

anului 2020, motiv pentru care domnul primar propune aprobarea decontării navetei 

în sumă de 2136 lei. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

  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. 19 din data de 15 martie 2021 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş 

 

 10. Domnul primar prezintă ”Raportul anual al primarului privind starea 

economică, socială şi de mediu a comunei Boghiș”, raport ce va fi postat pe siteul 

comunei www.primariaboghis.ro, pentru a fi consultat de către toți cei interesați. 

 11. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş 

Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. În urma prezentării 

raportului administratorului, domnii consilieri locali constată că la data încetării 

contractului de muncă al domnului Tönkő Otto-Tamas, administratorul Societatea 

Boghiș Serv SRL, societatea nu înregistrează datorii.  

  

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 15 aprilie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pentru anul 2021. 

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 
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