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Nr. 5 

Din 27 mai 2021 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2021, ora 16:00. La ședință 

participă 10 din cei 11 consilieri locali, domnul consilier Csengetyüs Claudiu-Șerban 

lipsește nemotivat. 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 Dispoziția nr. 110 din 21 mai 2021 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, secretarul general al comunei supune spre aprobare cele 

consemnate în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11 mai 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 11 mai 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 29 

mai 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 

extraordinare din data de 11 mai 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 trecerea din domeniul public al Comunei Boghiș, 

în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică 

”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – 

Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților 

Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, 

Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și 

Marca din județul Sălaj”, în proprietatea publică a Statului Român și în 

administrarea reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R. S.A.- Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

aprilie 2021. 
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 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu un nou Proiect de 
hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății 
Distribuție Energie Electrică România S.A., asupra unor terenuri situate în Comuna 
Boghiș, satul Boghiș. 
 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 privind trecerea din domeniul public al Comunei 

Boghiș, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică 

”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – 

Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul 

din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, 

Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din 

județul Sălaj”, în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea 

reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R. S.A.- Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.) 

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 spune 

domnilor consilieri că în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă trecerea din 

domeniul public al Comuna Boghiș şi administrarea Consiliului Local al Comunei 

Boghiș, în condițiile legii, în domeniul public al Statului şi în administrarea 

reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R.- S.A. – Compania Naționlă de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.), a suprafeţei de 30029 mp teren  pentru 

realizarea obiectivului de investiții “Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, 

Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul 

localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, 

Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca 

din județul Sălaj”, cu datele identificate prevăzute în Anexa care face parte 

integrantă din proiectul de hotărâre.   

Domnul consilier Budai Arpad-Ferenc se interesează când vor începe 

lucrările. Domnul primar menționează că nu se cunoaște data precisă, întâi trebuie 

finalizată procedura de expropriere, urmând ca în luna august să fie semnat 

contractul pentru proiectare și execuție. Având în vedere că nu există încă proiectare, 

va dura ceva până vor fi demarate lucrările. 

Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează dacă aceste terenuri trebuie date 

statului. Domnul primar menționează că ele trec, prin efectul legii, în domeniul 
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public al Statului Român, iar prin adoptarea acestei hotărâri Consiliul Local își 

exprimă acordul, existând și o evidență clară a imobilelor care trec în proprietatea 

Statului Român, așa cum sunt evidențiate în anexa la proiectul de hotărâre.  

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma inițiată.  

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

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din data de 27 mai 2021 

privind trecerea din domeniul public al Comunei Boghiș, în condițiile legii, a 

imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. 

Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – 

km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților 

Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, 

Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj”, în proprietatea 

publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului 

(C.N.A.I.R. S.A.- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A.). 
  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii aprilie 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. 

374/11.05.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

aprilie 2021. Suma necesară este prevăzută în bugetul local pe anului 2021, motiv 

pentru care domnul primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 278 lei. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere.  

 Acestea fiind discutate, 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. 30 din data de 27 mai 2021 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

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

3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 

favoarea societății Distribuție Energie Electrică România S.A., asupra unor 

terenuri situate în Comuna Boghiș, satul Boghiș 

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

propune ca la societății Distribuție Energie Electrică România SA nr. 110254 din 

19.05.2021, să se acorde drept de uz și servitute asupra unor terenuri situate în 

Comuna Boghiș, satul Boghiș, în suprafața totală de 10 mp, în vederea realizării 

lucrării ,,Injecție de putere în localitatea Boghiș”. După cum bine știu și domnii 

consilieri problema pe care o au consumatorii casnici din zona DC 85 unde s-au 

construit mai multe imobile iar rețeaua existentă nu face față nevoilor de consum, 

înregistrându-se frecvent căderi de tensiune, lucrarea ”Injecție de putere” este 

binevenită. Domnul primar menționează că momentan lucrarea este în faza de 

obținere a avizelor de la Consiliul Județean Sălaj. Domnul viceprimar, în calitate de 

specialist, îi informează pe domnii consilieri că transformatorul va fi amplasat 

undeva la mijlocul punctelor de consum și că cablurile de înaltă tensiune vor fi 

amplasate în subteran. Domnul Budai Arpad-Ferenc se întreabă dacă acest fapt nu va 

fi o problemă când se vor face săpături. Domnul viceprimar spune că firele sunt 

protejate, iar săpăturile trebuie executate doar cu aprobare. Domnul consilier 

Szentmihályi Attila-Csaba se interesează când va fi gata această lucrare. Domnul 

primar menționează că lucrările trebuie realizate într-un an de la data emiterii 

autorizației de construire. Domnul viceprimar mai adaugă că timpul necesar efectiv 

pentru realoizarea lucrării este de 2 luni, durând mai mult obținerea tuturor avizelor 

și a autorizațiilor.   

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. 31 din data de 27 mai 2021 

privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății Distribuție 

Energie Electrică România S.A., asupra unor terenuri situate în Comuna 

Boghiș, satul Boghiș 
 

Doamna secretar general îi roagă pe toți domnii consilieri, care încă nu au 

depus declarațiile de avere și interese, ca până în data de 4 iunie să le depună la 

consilierul juridic.  

Domnul consilier Ghile Attila se interesează când vor fi amplasate indicatoare 

pe drumurile reabilitate/asfaltate recent prin proiect. Domnul viceprimar 

menționează că în această săptămână a trimis necesarul și speră că în maxim 2 

săptămâni să fie amplasate.  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 24 iunie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Boghiș; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş. 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

               GHILE ATTILA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


