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Nr. 9 

Din 14 octombrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 14 octombrie 2021, ora 16:00. La 

ședință participă 9 din cei 11 consilieri locali. Domnii consilieri Balla Francisc și 

Csengetyüs Claudiu-Șerban lipsesc nemotivat. Din oficiu participă primarul și 

secretarul general al comunei. La ședință mai participă și domnul consilier juridic, 

Doba Szilárd-Szabolcs.  

 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. 199 din 14 octombrie 

2021 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) 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 23 septembrie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 23 septembrie 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 16 

octombrie 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 23 septembrie 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 achiziționării unui serviciu juridic de 

asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Boghiș. 
  

 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma prezentată.  
Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 
  

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

de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui serviciu 

juridic de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei 

Boghiș 

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 

menționează că se impune achiziționarea unui serviciu juridic de asistență și 

reprezentare a intereselor Comunei Boghiș deoarece, în urma controlului de audit 

efectuat de Camera de Conturi Sălaj au fost constatate aspecte pe care echipa de 

audit le-a considerat nelegale, dar pe care domnul primar și funcționari din aparatul 

de specialitate nu le consideră întemeiate, acestea fiind considerate nelegale dintr-o 

interpretare eronată a prevederilor legale. Contestația împotriva a trei constatări 

înscrise în decizia de audit a fost respinsă de comisia de soluționare a contestațiilor 

din cadrul Camerei de Conturi Sălaj, motiv pentru care după analizarea juridică a 

constatărilor, domnul primar, consultându-se cu consilierul juridic și cu secretarul 

general al comunei, propune aprobarea achiziționării unui serviciu juridic de 

asistență și reprezentare pentru a ataca, în parte, în contencios administrativ, Decizia 

Camerei de Conturi nr. 14/18.08.2021. Domnul consilier juridic menționează că 

potrivit legii domnia sa nu poate reprezenta interesele comunei, având și un interes 

personal în această cauză. Domnul primar menționează că domnia sa nu are 

cunoștințele necesare reprezentării comunei motiv pentru care se impune 

achiziționarea serviciului juridic de asistență și reprezentare pentru apărarea 

intereselor Comunei Boghiș.    

Domnii consilieri au cunoștință de constatările făcute prin Decizia nr. 

14/18.08.2021 a Camerei de Conturi Sălaj și de aspectele constatate, motiv pentru 

care susțin inițiativa domnului primar și supun la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițiată.  

Din cei 9 consilieri locali prezenți 8 consilieri locali votează pentru, domnul 

consilier local Ghile Attila se abține; fără voturi împotrivă. 

Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 47 din data de 14 octombrie 2021 

privind aprobarea achiziționării unui serviciu juridic de asistență și 

reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Boghiș.  
 

 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 2021. 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

     SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


