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Nr. 7 

Din 19 august 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2021, ora 16:00. La ședință 

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

general al comunei. La ședință mai participă și doamna consilier Kabai Hajnalka din 

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. 175 din 13 august 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 15 iulie 2021. Domnul 

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

aprobare procesul verbal încheiat în data de 15 iulie 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 22 

august 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 iulie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investiției ”Reabilitare parc din centrul satului Boghiș”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investiției ”Proiectare și construire trotuar betonat DC 85”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investiției ”Construire trotuar și betonat șanț Nagygyurisikator”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

iunie 2021; 
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6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume, Şcolii Gimnaziale Nr. 1 

Boghiş, în vederea acordării unor indemnizații de instalare. 

  
 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu un nou Proiect de 
hotărâre privind aprobarea amenajării terenului care va fi predat Companiei 
Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 562, 
comuna Boghiș, judeţul Sălaj”. 
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma completată.  
Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

  

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

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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, prin intervenția 

doamnei consilier Kabai Hajnalka, atunci când i se solicită intervenția. Având în 

vedere că s-a încasat mai mult la impozite persoane juridic decât era prevăzut, 

domnul primar propune rectificarea bugetul local prin majorare cu suma de 42,00 

mii lei la partea de venituri din care 38,00 mii lei la art. 07.02.01.02 ”Impozit și taxa 

pe clădiri de la persoane juridice” și 4,00 mii lei la art. 07.02.02.02 ”Impozit si taxa 

pe teren de la persoane juridice”, iar la partea de cheltuieli suma de 42,00 mii lei să 

fie repartizată pe capitole și articole bugetare, conform Anexei nr. 1 la proiectul de 

hotărâre pentru plata unor servicii, pentru acordarea unor indemnizații de instalare 

cadrelor didactice, pentru tichete de grădiniță, pentru organizarea unor evenimente și 

pentru acordarea unor ajutoare sociale în numerar (cum ar fi ajutoarele de 

înmormântare). Totodată se propune diminuarea cu suma de 48,00 mii lei de la 

capitolul 84.02.03.01 Drumuri și poduri, la articolul 71.01.02 Mașini, echipamente și 

mijloace de transport, deoarece anul acesta nu se va mai achiziționa greder tractabil 

iar cu această sumă se va majora la capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul 

învățământului, la articolul 71.01.30 Alte active fixe pentru a acoperii cheltuielile 

necesare amenajării terenului și realizarea studiilor pentru construirea sălii de 

educație fizică școlară. Totodată, de la capitolul 84.02.03.03, articolul 71.01.30 Alte 

active fixe se retrage suma de 25,00 mii lei, deoarece avem nevoie de 

sumplimentarea sumei de la capitolul 84.02.03.01”Drumuri și poduri” articolul 

71.01.01 ”Construcții” pentru construirea trotuarului și pentru betonarea șanțului la 

Nagygyurisikator.   

Ca urmare a modificărilor aduse în buget se modifică și lista obiectivelor de 

investiții prin retragerea investiției ”Achiziționare greder tractabil” prevăzută la 

poziția nr. 14 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, aprobată 

prin Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2021, iar suma de 48.000 lei, aferentă acestei investiții se realocă 
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investiției ”Elaborare Studiu de fezabilitate pentru construire Sală de educație fizică 

școlară în satul Boghiș”. Totodată, se modifică investițiile ”Elaborare Studiu de 

fezabilitate pentru construire Sală de educație fizică școlară în satul Boghiș”, 

”Construire trotuar si betonat sant Nagygyurisikator” și ”Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș” prevăzute la poziția nr. 8, 

nr. 18 respectiv nr. 20 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, 

aprobată prin Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea 

bugetului local pentru anul 2021 conform Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.   

În continuare cere și ia cuvântul domnul Balla Francisc, președintele Comisiei 

pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi 

urbanism menționând că în urma ședinței de comisie aceasta a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre privin rectificarea bugetului local pe anul 2021, cu excepția 

alocării sumei de 6000 lei la capitolul 65.02.04.01  Invatamant secundar inferior, la 

articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare, deoarece 

considerăm că există alte priorități și nu suntem de acord cu alocarea sumei de 6000 

lei pentru acordarea unor indemnizații de instalare cadrelor didactice. Propunem ca 

suma de 6000 lei să fie cuprinsă la capitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări 

rurale la articolul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 

pentru dezvoltarea sistemului de iluminat public. În baza acestor considerente 

domnia propune Consiliului Local adoptarea hotărârii cu amendamentele aduse de 

comisia de specialitate. Această problemă intră în dezbatere și toți domnii consilieri 

sunt de acord cu adoptarea hotărârii conform amendamentului adus de comisia de 

specialitate.   

Domnii consilieri Balla Francis și Ghile Attila se interesează dacă în buget 

este alocată suma necesară organizării unei cupe de fotbal. Răspunsul este afirmativ.   

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma discutată.  

Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 37 din data de 19 august 2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți investiției ”Reabilitare parc din centrul satului Boghiș” 

 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.  

 Domnul primar propune aprobarea investiției și a indicatorilor economici 

pentru obiectivul ”Reabilitare parc din centrul satului Boghiș”, conform Anexei la 

proiectul de hotărâre. Potrivit devizului întocmit de către proiectant suma necesară 

de 139.474,00 lei se regăsește în bugetul local. 
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 Domnul consilier Szentmihalyi Attila-Csaba se interesează ce va fi cu arborii 

de castan. Domnul primar menționează că proiectul este astfel realizat încâțt castanii 

rămân în amenajarea noului parc. Acestea fiind discutate domnii consilieri nu au alte 

obiecțiuni, 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. 38 din data de 19 august 2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Reabilitare parc din centrul satului Boghiș” 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți investiției ”Proiectare și construire trotuar betonat DC 85” 

 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 documentației anexate proiectului de hotărâre domnul primar 

supune aprobării domnilor consilieri investiţia şi indicatorii economici pentru 

obiectivul ”Proiectare și construire trotuar betonat DC 85”. Conform devizului 

valoare investiției se ridică la suma de 204.195,65 lei, iar suma necesară se regăsește 

în bugetul local.  

 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. 39 din data de 19 august 2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Proiectare și construire trotuar betonat DC 85” 

  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți investiției ”Construire trotuar și betonat șanț Nagygyurisikator” 

 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 documentației anexate proiectului de hotărâre domnul primar 

supune aprobării domnilor consilieri investiţia şi indicatorii economici pentru 

obiectivul ”Construire trotuar și betonat șanț Nagygyurisikator”. Conform devizului 

valoare investiției ar fi de 49.475,33 lei, iar suma necesară se regăsește în bugetul 

local.  

 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. 40 din data de 19 august 2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Construire trotuar și betonat șanț Nagygyurisikator” 
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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii iunie 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. 

774/07.07.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna iunie 

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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 41 din data de 19 august 2021  

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume, Şcolii Gimnaziale Nr. 1 

Boghiş, în vederea acordării unor indemnizații de instalare 

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. La solicitarea 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 899/09.08.2021 domnia sa a 

prevăzut în proiectul de buget inițiat alocarea sumei de 6 mii lei la capitolul 

65.02.04.01 ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului” pentru acordarea unor 

indemnizații de instalare cadrelor didactice în conformitate cu prevederile art. 23 

alin. (1) din HG nr. 281/1993 care prevede: ”La încadrarea într-o unitate din altă 

localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, 

personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu 

un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care 

urmează a fi încadrat.” Deoarece aceste cheltuieli nu sunt de natură salarială sumele 

necesare se asigură din bugetul local. 

Domnii consilieri își exprimă dezacordul privind acordarea indemnizației de 

instalare. Având în vedere că la primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local a fost adoptat conform propunerii comisie de 

specialitate și suma de 6000 lei nu a fost alocată pentru plata indemnizațiilor, domnii 

consilieri consideră că acest proiect de hotărâre a rămas fără acoperire financiară și 

nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct al ordinii de zi motiv pentru care 

domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre inițiat. 
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Votează împotrivă 10 din cei 11 consilieri locali și o abținere din partea 

doamnei consilier Kasa Erika.   

Cu 10 voturi împotrivă și o abținere proiect de hotărâre privind alocarea 

unei sume, Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, în vederea acordării unor 

indemnizații de instalare se respinge.  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării terenului care va fi 

predat Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  în vederea executării 

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

școlară” din satul Boghiș, nr. 562, 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 este însoțit de raportul de avizare 

al comisiei de specialitate a Consiliului Local. 

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

propune să se aprobe din buget plata sumelor necesare efectuării lucrărilor pentru 

amenajarea terenului care va fi predat Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” 

S.A.,  în vederea executării 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 această propunere, iar 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. 42 din data de 19 august 2021  

privind aprobarea amenajării terenului care va fi predat Companiei Naţionale 

de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 

562, comuna Boghiș, judeţul Sălaj”. 

 

În continuare se discută diverse probleme. Domnul consilier Szentmihalyi 

Attila-Csaba menționează că trebuie luate măsuri pentru a se încetini accesul copiilor 

de la școala mare la partea carosabilă deoarece începe școala și domnia sa a constatat 

în diverse ocazii tendința copiilor de a traversa în fugă partea carosabilă a drumului 

în dreptul porții școlii, fără a se asigura corespunzător ceea ce crește riscul unui 

accident, mai ales că vizibilitatea pe sensul de mers centru-Nușfalău este redusă de o 

curbă. Domnii consilierii sunt de acord cu această observație. Mai mult, domnul 

viceprimar își exprimă nemulțumirea privind parcarea autoturismelor cadrelor 

didactice în fața școlii. Domnul primar spune că va fi trimisă o adresă școlii prin care 

se va solicita să se ia măsurile necesare pentru remedierea situației constatate.  

Domnul viceprimar prezintă situația pietruirii drumurilor și dificultățile 

întâmpinate în realizarea lucrărilor.  

Domnul primar anunță că etapa de publicare a documentațiilor cadastrale 

întocmite pe linia autostrăzii s-a încheiat și vor fi depuse la OCPI pentru deschiderea 

cărților funciare.  
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 Se discută problema întreținerii spațiilor publice din fața imobilelor 

aparținând persoanelor fizice, trotuar, spațiu verde și șanț și se concluzionează că 

trebuie elaborat un proiect de hotărâre prin care să se stabilească obligații și 

sancțiuni pentru cei care nu întrețin corespunzător spațiile publice.   

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 23 septembrie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  

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

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

     SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


