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Nr. 8 

Din 23 septembrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 23 septembrie 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. 187 din 17 septembrie 

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 19 august 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 19 august 2021. Votează 

pentru toţi cei 10 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 26 

septembrie 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 19 august 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 alocării unei sume în vederea organizării 

evenimentului ”Festivalul familiei”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării 

evenimentului sportiv ”Cupa OLD BOYS”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării 

evenimentului ”Ziua internațională a persoanelor vârstnice”. 

  
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma prezentată.  
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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 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. Având în vedere 

că prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-

2092/15.09.2021 s-a repartizat Comunei Boghiș suma de 74,00 mii lei “Cote 

defalcate din impozitul pe venit” și suma de 21,00 mii lei “Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, sume care, 

potrivit propunerii domnului primar, vor fi cuprinse la partea de cheltuieli după cum 

urmează: 20,00 mii lei pentru  schimbarea acoperișului vestiarului de la baza 

sportivă și de agrement; 25,00 mii lei pentru achiziționare amestec agregat în 

vederea pietruirii drumurilor care necesită reparații, iar suma de 50,00 mii lei pentru 

lucrările de pietruire, întreținerea drumurilor și a șanțurilor.  

Domnul viceprimar Kovács  Béla prezintă situația drumurilor care au fost 

pietruite anul acesta și a celor care mai necesită pietruire precum și necesitatea 

reparării unor poduri și podețe. Domnul primar menționează că există aprobat un 

program național Anghel Salignyi, unde Comuna Boghiș dorește să depună cerere de 

finanțare pentru modernizare și construire drumuri. În acest sens au fost deja 

contactați proiectanți pentru a pregăti documentația necesară. Domnul consilier 

Budai Árpád-Ferenc se interesează care sunt drumurile care vor fi incluse în cererea 

de finanțare. Domnul viceprimar menționează că după întocmirea studiilor de 

fezabilitate se vor stabili prioritățile. Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc cere să 

se acorde importanță șanțurilor.  

Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma discutată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; 

fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 43 din data de 23 septembrie 2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

organizării evenimentului ”Festivalul familiei” 

 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 alocarea unei sume în vederea organizării unui 

eveniment ce se va desfășura în aer liber, dedicat familiei. Evenimentul se va 

desfășura pe terenul de fotbal. Familiile își vor asigura gustarea pe timpul 
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evenimentului. Autoritățile vor asigura un tobogan gonflabil pentru copii, sucuri, 

apă, cafea, consumabile, etc. Domnii consilieri sunt de acord cu organizarea acestui 

eveniment, iar domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi 

împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 44 din data de 23 septembrie 2021  

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 

”Festivalul familiei” 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

organizării evenimentului sportiv ”Cupa OLD BOYS” 

 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.  

 Domnii consilieri împreună cu domnul primar au stabilit organizarea unei 

întreceri sportive cu invitați din comunele înfrățite și sunt de acord cu alocarea sumei 

de 4000 lei în vederea organizării acestui eveniment. Domnul președinte supune la 

vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali 

prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 45 din data de 23 septembrie 2021  

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 

sportiv ”Cupa OLD BOYS” 

  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

organizării evenimentului ”Ziua internațională a persoanelor vârstnice” 

 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.  

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

propune alocarea sumei de 4.000 lei în vederea organizării evenimentului ”Ziua 

internațională a Persoanelor Vârstnice”. De câțiva ani, în comuna Boghiș, în prima 

săptămână a lunii octombrie se organizează un eveniment dedicat persoanelor 

vârstnice, eveniment așteptat cu drag de seniorii comunei Boghiș care se revedeau cu 

această ocazie. Având în vedere condițiile pandemice din acest an, sărbătoarea de 

anul acesta se va desfășura cu respectarea masurilor ce se impun, iar persoanele 

sărbătorite vor fi vizitate individual de către reprezentanți ai autorității publice 

locale, li se va înmâna o mică atenție din partea autorității, iar cuplurilor care anul 

acesta sărbătoresc nunta de aur li se va înmâna și o diplomă si un buchet de flori. De 

aceeași tratare festivă se va bucura și cel mai învârstă cetățean al comunei, domnul 

Szabo Jozsef care luna viitoare împlinește 94 de ani.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, cunosc aprecierea de 

care se bucură acest eveniment în rândul sărbătoriților, nu au obiecțiuni la acest 

punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte supune la vot proiectul 
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de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 46 din data de 23 septembrie 2021  

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 

”Ziua internațională a persoanelor vârstnice” 

 

  

În continuare domnul primar face o scurtă prezentare a vizitei pe care domnia 

sa, împreună cu domnul viceprimar au făcut-o, în calitate de invitați, în data de 11 

septembrie 2021 în Ungaria, la două evenimente organizate în comunele înfrățite: 

darea în folosință a unui muzeu în localitatea Vámospercs și la ”Zilele comunei 

Hajdubagos”. Tot în cursul lunii septembrie domnul primar a participat la invitația 

Consulatului Maghiar în România la o întâlnire de lucru cu tema ”Soluții naturale de 

retenție a apei și adaptare la schimbările climatice” ce a avut loc în localitatea 

Püspökszilágy din Ungaria.  

 Domnul primar atrage atenția domnilor consilieri asupra faptului că strategia 

de dezvoltare a comunei se află în curs de finalizare și că a mai avut loc o ședință cu 

antreprenorii și cu persoanele interesate să contribuie cu informații  sau idei în 

vederea elaborării strategiei și dacă doresc să mai intervină acum este momentul.  

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 28 octombrie 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 stabilirea și aprobarea impozitelor și a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022. 

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

     SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


