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Nr. 3 

Din 15 aprilie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

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

participă toți cei 11 consilieri locali. Din oficiu participă primarul, secretarul general 

al comunei și doamna Kabai Hajnalka, consilier în cadrul Compartimentului 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 Dispoziția nr. 79 din 9 aprilie 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 15 martie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 15 martie 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 16 

aprilie 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 15 martie 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 bugetului local pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. 

ADI ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la 

modificarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 

25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu 

aflat în  domeniul public al Comunei Boghiș; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

martie 2021; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2021; 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, 

iunie și iulie 2021.  

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu un nou proiect de 

hotărâre : 

 - Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în 

anul fiscal 2022. 
 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 bugetului local pe anul 2021 

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 și de către doamna 

Kabai Hajnlaka - consilier în cadrul Compartimentului buget și finanțe.  

Bugetul anului 2021 va în sumă de 4.790,70 mii lei la partea de venituri şi în 

sumă de 5.526,70 mii lei la partea de cheltuieli, repartizată pe capitole şi articole, 

conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. Domnul primar menționează că 

veniturile secțiunii de funcționare sunt insuficiente, sumele au fost alocate acolo 

unde este absolut necesar, iar pe trimestrul IV au rămas descoperite anumite articole 

bugetare, urmând a se găsi soluții pe parcursul anului pentru asigurarea sumelor 

necesare efectuării cheltuielilor de funcționare.  

Domnul primar propune, conform reglementărilor legale, ca deficitul secțiunii 

de dezvoltare în suma de 736,00 mii lei să fie acoperit din excedentul anilor 

precedenți. 

Domnia sa mai supune aprobării listei obiectivelor de investiții din anul 2021, 

în sumă totală de 2.818,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

Domnul primar menționează că în cadrul proiectului de asfaltare drum mai 

trebuie făcută o plată de 1.400.000 lei. Doamna consilier Fekete Klara se interesează 

dacă au fost finalizate lucrările. Domnul viceprimar Kovács Béla răspunde că 

acestea trebuie finalizate în luna mai. Domnul Csengetyüs Claudiu Șerban solicită 

pietruirea unui drum din capătul satului dinspre comuna Valcău de Jos. Domnul 

primar menționează că solicitarea este luată în considerare și se vor realiza reparații 

în limita posibilităților. Domnia sa menționează că în lista de investiții a acestui an 

se află cuprinse obiective pentru construirea trotuarului betonat pe drumul principal 

și pe DC 85. Domnul primar mai propune achiziționarea unui teren cu o deschidere 
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la drum de cel puțin 28 m, cât mai aproape de centru satului Boghiș, deoarece s-a 

discutat în repetate rânduri despre necesitatea construirii unei săli de sport, care să 

fie folosită de către elevi, în mod special și pentru alte activități sportive, iar 

terenurile pe care le deține Comuna la ora actuală, în apropierea școlilor din satul 

Boghiș, nu corespund cerințelor tehnice pentru amplasarea unei săli de sport. 

Domnii consilieri discută pe marginea acestei propuneri, fac inventarierea terenurilor 

pe care le deține actualmente Comuna în centrul satului Boghiș, analizează 

posibilitatea amplasării unei sălii de sport pe unul dintre aceste terenuri, iar în urma 

dezbaterii subiectului constată că într-adevăr, acestea nu corespund unui asemenea 

obiectiv, dar că în apropierea centrului satului Boghiș există un imobil de vânzare 

care ar corespunde cerințelor. Domnul consilier Szabo Zsolt se interesează cam cât 

ar costa. Domnul primar spune că în jur de 150.000 mii lei, dar pentru achiziționarea 

unui teren se întocmește un raport de expertiză de către un evaluator autorizat, care 

stabilește valoarea de vânzare a imobilului. Domnul consilier Szabo Zsolt consideră 

că achiziționarea unui teren este o idee bună, comuna are nevoie de teren pentru a 

realiza construcții, parcuri, sală de sport, așa că susține ideea achiziționării terenului. 

Domnul consilier Szentmihalyi Attila-Csaba este de părere că se poate asigura suma 

necesară achiziționării unui teren și o asemenea investiție este necesară pentru 

viziunea de dezvoltare a comunei pe viitor, susținând ideea achiziționării terenului. 

Domnii consilieri analizează propunere și sunt de acord cu alocarea, în bugetului 

anului 2021, a sumei de 170.000 lei, necesară achiziționării unui teren.  

În continuare se analizează necesitatea pietruirii drumurilor care nu au fost 

asfaltate. Domnul primar spune că anul acesta s-a prevăzut în buget suma de 80.000 

lei care va fi utilizată pentru lucrările de pietruire cu pietrișul achiziționat la finele 

anului trecut, iar după efectuarea lucrărilor se va stabili modul de utilizare al sumei 

rămase.  

Domnii consilieri supun atenției existența unor drumuri care ar trebui pietruite: 

domnul consilier Budai Árpád-Ferenc propune pietruirea drumului ce intră de pe DC 

86 și se întâlnește cu str. Vizutca, domnul viceprimar Kovács Béla spune că și 

porțiunea de pe strada Felsohegyut care nu este asfaltată, de la CIAPAH Boghiș 

până la str. Domb (unde locuiește Papp Sanyi), ar trebui pietruită, dar acolo există 

probleme într-o curbă, unde, pe timp ploios, apa traversează drumul și spală pietrele, 

motiv pentru care nu are sens lucrarea de pietruire până nu se rezolvă problema 

legată de drenarea apei pluviale.  

Domnul viceprimar Kovács Béla mai spune că din pietrele achiziționate anul trecut 

au fost pietruit drumul spre stația de epurare, deoarece au existat solicitări verbale, 

apoi scrise în acest sens de la Compania de Apă, căci în cazul unei avarii, starea 

drumului nu permitea accesul utilajelor la stația de epurare, au fost pietruite două 

drumuri în satul Bozieș, de la Kakasutca înspre Lupou și de la Cozma spre Tonko 

Gyuri și o stradă de deal, în satul Boghiș, de la DJ 191D până la Rózsi.   

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea bugetară pentru anul 2021 și cu 

planul de investiții și nemaiavând alte probleme de discutat la acest punct al ordinii 
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de zi 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. 20 din data de 15 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. 
  

 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în 

A.G.A. ADI ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire 

la modificarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 

25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală 

 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. 

 Ca urmare a solicitării venite din partea ADI ECODES Sălaj în baza cererii 

transmise de operatorul de salubritate, Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanman 

SRL, prin care operatorul solicită ajustarea tarifelor actuale aplicate în cadrul 

Contractului de Delegare nr. 777/25.09.2018, domnul primar a inițiat un proiect de 

hotărâre prin care să fie mandatat în A.G.A. ADI ECODES în vederea exercitării 

votului Comunei Boghiș cu privire la modificarea tarifelor aplicate în cadrul  

Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 prin ajustare și modificare 

structurală. Domnul primar menționează că nu este de acord cu creșterea tarifelor 

privind gestionarea deșeurilor pe parcursul unui an fiscal deoarece consiliul local a 

stabilit taxa de salubritate pentru anul 2021 anul trecut în octombrie și o creștere a 

tarifelor aplicate de către operatorul de salubritate pe parcursul acestui an, mai 

probabil de luna viitoare, ar avea ca și consecință alocarea unor sume din bugetul 

local, și așa deficitar, pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciul de salubrizare, 

motiv pentru care domnul primar îi anunță pe domnii consilieri că în calitatea sa de 

mandatat va vota împotriva majorării tarifelor aplicate de operatorul de salubritate. 

Acestea fiind prezentate, 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. 21 din data de 15 aprilie 2021 

privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în 

vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la modificarea tarifelor 

aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 prin ajustare 

și modificare structurală 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui 

spațiu aflat în  domeniul public al Comunei Boghiș 

 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.  
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 Domnul primar menționează că în urma unui control efectuat de către 

Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj la Postul de Poliție Boghiș s-a constatat că 

la ora actuală postul de poliție folosește spațiul în suprafață de 14,62 mp, situat la 

parterul imobilului ,,Clădire administrativă”, proprietate publică al comunei Boghiș, 

înscris în CF nr.  50156 Boghiș fără a exista un act oficial în acest sens, motiv pentru 

care Inspectoratul a transmis o solicitare în vederea emiterii unei hotărâri privind 

aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu aflat în domeniul public al 

Comunei Boghiș. În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale hotărăsc, în 

condiţiile prevăzute în partea a V-a din Codul administrativ, ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, după caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de 

utilitate publică, motiv pentru care domnul primar propune Consiliului local 

aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14,62 mp, situat la 

parterul imobilului ,,Clădire administrativă”, proprietate publică al comunei Boghiș, 

înscris în CF nr. 50156 Boghiș, către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, în 

vederea folosirii acestuia ca post de poliție. 

 Domnii consilieri nu au observații de făcut legat de proiectul de hotărâre, dar 

redeschid discuțiile privind paza comunală. Domnul primar menționează că la 

întâlnirile de lucru avute cu domnul prefect, respectiv cu reprezentanți ai 

ministerelor, domnii primar au solicitat modificarea Legii nr. 333/2003, în sensul 

desființării serviciului de pază în unitățile administrativ-teritoriale care au sistem de 

supraveghere video în unitatea administrativ-teritorială, dar până la modificarea legii 

fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să asigure serviciu de pază, iar 

personalul angajat trebuie să se încadreze în numărul maxim de posturi admis pentru 

respectiva unitate administrativ-teritorială. Domnul consilier Szabó Zsolt vine cu 

propunerea de a înființa un serviciu voluntar de pază pe modelul din Ungaria. 

Domnul primar menționează că în România nu există prevederi legale în acest sens 

și nu poate fi acceptată o astfel de formă de organizare. Domnul consilier Szabó 

Zsolt susține că și în România există o astfel de formă de organizare! Domnul 

consilier Balla Francisc se interesează unde există? Domnul consilier Szabó Zsolt 

răspunde că în ținutul Secuiesc. Domnul primar spune că probabil s-a tradus în limba 

maghiară ”poliția locală” și au fost inscripționate mașinile și în limba maghiară și s-a 

preluat formula ”polgarorsig”, dar legislația românească nu prevede o astfel de 

posibilitate și nu pot fi expuse persoane, pe bază de voluntariat, pentru a efectua 

paza în comună, căci răspunderea aparține inițiatorilor și nu există cadru legal pentru 

înființarea unui asemenea serviciu pe bază de voluntariat.  

 Acetea fiind discutate 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. 22 din data de 15 aprilie 2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu aflat în  domeniul 

public al Comunei Boghiș 
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 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii martie 2021 

 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. 

269/07.04.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

martie 2021. Suma necesară se regăsește în bugetul aprobat pentru anul 2021, motiv 

pentru care domnul primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2463 

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. 23 din data de 15 martie 2021 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2021 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pentru 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 Programul achizițiilor publice pe anul 2021, prevăzut 

în anexa la proiectul de hotărâre inițiat.  

Domnii consilieri nu au obiecții 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 participanți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 24 din data de 15 aprilie 2021 

aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 

 

 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile mai, iunie și iulie 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 Ghile Attila. Nu sunt alte propuneri.  

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea făcută. Votează 

pentru toţi cei 11 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 
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Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din data de 15 aprilie 2021 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021. 

 

 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind 

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

se vor aplica în anul fiscal 2022. 

 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. 

Conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are obligația de a indexa 

impozitele și taxele locale pentru anul fiscal următor, până la data de 30 aprilie al 

anului în curs, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 

site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

Ca urmare, domnul primar propune Consiliului Local indexarea impozitelor şi 

a taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 44 din 10 noiembrie 2020, ce se aplică în 

anul fiscal 2021, cu 2,6% (rata inflației comunicată de Institutul Național de 

Statistică). 

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 participanți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 26 din data de 15 aprilie 2021 

privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea 

impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul 

fiscal 2022.   

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 27 mai 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1. 

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

               KOVÁCS BÉLA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


