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Nr. 6 

Din 15 iulie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

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

participă 9 din cei 11 consilieri locali, domnii consilieri Csengetyüs Claudiu-Șerban 

și Szentmihalyi Attila-Csaba lipsesc 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. 151 din 9 iulie 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 ordinare din data de 27 mai 2021. Domnul 

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

aprobare procesul verbal încheiat în data de 27 mai 2021. Votează pentru toţi cei 9 

consilieri locali prezenți, 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 

iulie 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 27 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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din 

satul Boghiș, comuna Boghiș, judeţul Sălaj”; 

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren 

prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj; 



 

Pag 2 din 5 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

mai 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

august, septembrie și octombrie 2021. 

  
 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu un nou Proiect de 
hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul 
”Sistem de supraveghere stradală în comuna Boghiș”. 
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma completată.  
Votează pentru toţi cei 9 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 predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică 

școlară” din satul Boghiș, comuna Boghiș, judeţul Sălaj” 

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 aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 

protocol, a terenului situat în satul Boghiș, comuna Boghiș, judeţul Sălaj, aflat în 

proprietatea Comunei Boghiș, în suprafaţă de 2.185 mp, identificată conform 

Planului de amplasament și delimitare a imobilului ce se constituie Anexă la 

prezenta hotărâre, din totalul de 2.185 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 

50589, nr. topo 50589, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de 

educație fizică școlară”, din satul Boghiș, nr. 562, comuna Boghiș, judeţul Sălaj”. 

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută motiv pentru care 

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

Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 32 din data de 15 iulie 2021 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect 

pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, comuna 

Boghiș, judeţul Sălaj”  
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 2. 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. 2906 din data de 

21.05.2021, 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. 

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

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din data de 15 iulie 2021 privind 

propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului 

Județului Sălaj 

 

 3. 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. 

646/23.06.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna mai 

2021. Suma necesară se regăsește în bugetul local, motiv pentru care domnul primar 

propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2046 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 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 34 din data de 15 iulie 2021 privind 

aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul 

Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş 
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4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile august, septembrie și octombrie 2021 

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

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este însoțit de raportul de avizare 

al comisiei de specialitate a Consiliului Local. 

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

se facă propuneri pentru preşedintele de şedinţă, pentru următoarea perioadă de 3 

luni. Domnul consilier Szabó Zsolt îl propune pe domnul consilier Szentmihályi 

Attila-Csaba, care nu este prezent la ședință. Domnii consilieri nu au alte propuneri.  

Se supune la vot propunerea făcută.  

Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din data de 15 iulie 2021 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie și 

octombrie 2021. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor 

economici pentru obiectivul ”Sistem de supraveghere stradală în comuna 

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. 

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

propune ca domnii consilieri să aprobe, așa cum de mult se dorește, realizarea 

investiției ,,Sistem de supraveghere stradală în comuna Boghiș” care presupune un 

număr de 41 camere de supraveghere care vor fi amplasate pe raza comunei astfel 

încât să asigure informațiile necesare protejării populației, din care 37 sunt camere 

de supraveghere obișnuite, iar 4 sunt camere de supraveghere cu identificarea 

numărului de înregistrare inclusiv pe timp de noapte. Suma totală necesară realizării 

lucrării este de 94.145 lei. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere pe care o discută de mai 

mulți ani, motiv pentru care domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri.  

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 36 din data de 15 iulie 2021 

privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul 

”Sistem de supraveghere stradală în comuna Boghiș”. 

 

 În continuare domnul primar menționează că s-a anunțat în comună 

achiziționarea serviciului ce va avea scop realizarea curățeniei în clădirile publice 

utilizate de către Comuna Boghiș, în baza unui contract de prestări servicii ce se va 

încheia cu o firmă sau PFA/II/IF.   
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 Totodată, domnul primar îi informează și pe domnii consilieri că în decurs de 

câteva zile se va anunța o ședință publică de informare a cetățenilor cu privire la 

demararea și realizarea înregistrării gratuite a proprietăților în cadastru și cartea 

funciară prin intermediul proiectului A.N.C.P.I. ”Creșterea gradului de acoperire și 

incluziune a sistemului de integrare a proprietăților în zonele rurale din România”. 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 19 august 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

2021. 

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

               GHILE ATTILA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


