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Nr. 7 

Din 22 iunie 2022 

 

 
 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 22 iunie 2022, ora 14:00. La ședință 

participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă primarul și 

secretarul general al comunei. 

 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. 125 din 16 iunie 

2022 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) 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 26 mai 2022. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 26 mai 2022. 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 24 iunie 2022, 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 26 mai 2022. 
 

 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 modul de valorificare al masei 

lemnoase provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, în anul de 

producție 2022; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare 

rulate tip pickup; 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii mai 2022.  

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu încă două proiecte de 

hotărâre:  

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

organizării evenimentului sportiv ”Cupa OLD BOYS” ; 
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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare  între  

Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea și Comuna Boghiș pentru lucrări 

de interes public comun ce vizează decolmatarea și regularizarea albiei râului 

Barcău. 

 Doamna 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 ordinii de zi: 

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modul de valorificare al 

masei lemnoase provenită din pădurea proprietate publică a comunei 

Boghiș, în anul de producție 2022 

 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 Consiliului Local Boghiș adoptarea unei hotărârii privind modul de 

valorificare a masei lemnoase provenită din pădurea proprietate publică a 

Comunei Boghiș, în anul de producție 2022 ca urmare a îngrijirii fondului 

forestier proprietate publică prin lucrări de igienizare (rărituri). Masa lemnoasă ce 

va rezulta în urma igienizării va fi în volum de 100,24 mc și provine din partida 

2200259801850 UP I Boghiș u.a. 5. Domnia sa propune ca această masă 

lemnoasă să fie valorificată ca masă lemnoasă pe picior și să fie vândută prin 

licitație publică în plic închis cu un prețul de pornire la licitație de 150 lei/mc. Din 

referatul ocolului silvic rezultă un preț calculat la suma de 109 lei/mc, dar domnia 

sa propune 150 lei/mc deoarece prețurile au crescut mult și prețul calculat de 

ocolul silvic este un preț orientativ sub care nu se poate coborî. 

 Compartimentul de achiziții publice se va ocupa de întocmirea caietului de 

sarcini, a documentaţiei de licitaţie, de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. Doamna președinte 

de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru 

toți cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.    

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 34 din data de 22 iunie 2022 

privind aprobarea modul de valorificare al masei lemnoase provenită din 

pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, în anul de producție 2022 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei 

autoutilitare rulate tip pickup 

 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 achiziționarea unei autoutilitare rulate tip pickup. Suma necesară a fost 

prevăzută în bugetul local de anul trecut pentru achiziționarea unei autoutilitare 

noi. Suma necesară a fost prevăzută și în bugetul anului curent. Din păcate Dacia 

nu mai produce autoutilitare motiv pentru care domnia sa menționează că se 
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impune a se opta pentru achiziționarea unei autoutilitare rulate. Comuna are mare 

nevoie de o autoutilitară pentru a asigura deplasările pe drumurile agricole, 

adesea accidentate de pe raza comunei, intervențiile Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență – SVSU și transportul anumitor bunuri din dotarea comunei 

de/și pe raza comunei atunci când situația o impune, pentru a asigura o bună 

gospodărire comunală.  

 Domnia sa menționează că în urma studiului de piață făcut, luând în 

considerare raportul calitate-cost, pot fi propuse următoarele caracteristici: anul 

fabricației 2010-2022, rulaj km 0-350.000; combustibil diesel; capacitate 

cilindrică 1800-3000 cm3; putere cp minim 100; număr pasageri 4/5.   

 Consider că o autoutilitară corespunzătoare raportului calitate-preț se 

încadrează într-un plafon maxim de 85 mii lei, fără TVA. 

 Domnul viceprimar Kovács Béla cere să se menționeze și tracțiunea 4x4 

pentru a corespunde și intervențiilor SVSU ce se vor desfășura în viitor. 

 Domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct ala ordinii de zi 

motiv pentru care doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma completată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din data de 22 iunie 2022 

privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare rulate tip pickup 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

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

aferentă lunii mai 2022 

 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 ca la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 

838/16.06.2022, să se deconteze naveta cadrelor didactice pentru luna mai 2022. 

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

propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2085 lei. Domnii consilieri sunt 

de acord cu această propunere. 

  Doamna 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. 36 din data de 22 iunie 2022 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai 2022 

 

 

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

organizării evenimentului sportiv ”Cupa OLD BOYS”  

 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.  



 

Pag 4 din 5 

 

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

propune alocarea sumei de 2.000,00 lei, din capitolul bugetar 67.02.50 ,,Alte 

servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” art. 20.01.09 ,,Materiale și 

prestări servicii cu caracter funcțional”, în vederea organizării evenimentului 

sportiv ”Cupa OLD BOYS”. Domnul viceprimar Kovács Béla prezintă programul 

evenimentului ce va ave loc sâmbătă, 25 iunie 2022, pe terenul de fotbal și la care 

vor participa echipe din comunele învecinate, având ca scop relaționarea și 

cooperarea dintre locuitorii comunei noastre și cei din comunele învecinate.   

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere cu excepția domnului 

consilier Szabó Zsolt care nu dorește să își exprime votul la această hotărâre.  

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițiată. Votează pentru 10 din cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, 

domnul consilier Szabó Zsolt se abţine.   

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 37 din data de 22 iunie 2022  

privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării evenimentului 

sportiv ”Cupa OLD BOYS” 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare  

între  Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea și Comuna Boghiș 

pentru lucrări de interes public comun ce vizează decolmatarea și 

regularizarea albiei râului Barcău 

 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 

supune aprobării domnilor consilieri Protocolul de colaborare dintre 

Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea și Comuna Boghiș pentru lucrări 

de interes public comun ce vizează decolmatarea și regularizarea albiei râului 

Barcău. Suma necesară este prevăzută în bugetul local. Implementarea acestui 

protocol este absolut necesară pentru a preveni erodarea solului, pentru a asigura 

o scurgere fluentă a apelor provenite de pe versanți și pentru a evita inundațiile 

cauzate de deversarea râului.  

 Aceste lucrări sunt de interes public, dar nu pot fi realizate din sume 

alocate de minister deoarece fondurile sunt insuficiente pentru lucrările înscrise 

pe lista de investiții.  Deoarece se realizează pe suprafețele de teren deținute de 

Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea pe raza Comunei Boghiș, cu utilaje 

de care comuna nu dispune domnul primar consideră necesar a se încheia un 

protocol de colaborare. 

 În baza acestor considerente propun domnilor consilieri adoptarea hotărârii 

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Administrația Bazinală de 

Apă Crișuri Oradea și Comuna Boghiș pentru lucrări de interes public comun ce 

vizează decolmatarea și regularizarea albiei râului Barcău în forma inițiată. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

  Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

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

abţineri.   
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 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 38 din data de 22 iunie 2022 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Bazinală 

de Apă Crișuri Oradea și Comuna Boghiș pentru lucrări de interes public 

comun ce vizează decolmatarea și regularizarea albiei râului Barcău 

  

 În continuare se discută despre reparațiile care ar trebui făcute pe drumurile 

tăiate de canalizare, în satul Boghiș, pe DC 85 și în satul Bozieș pe DC 91. 

Domnul primar propune să se aloce bani pentru plombare la următoarea 

rectificare și să se pună pietriș sau beton în benzile tăiate din asfalt. Domnul 

viceprimar Kovács Béla menționează că ar fi mai rezistent betonul, deoarece 

pietrișul sare din umplutură când trec autoturismele. Domnul consilier Budai 

Árpád-Ferenc este de părere că nu se potrivește betonul pe asfalt. Domnul 

consilier Szabó Zsolt nu este de acord cu pietrișul și este de părere că trebuie 

betonat. Domnul viceprimar propune asfalt rece, este de cumpărat și ar trebui 

încercat. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

 Domnul viceprimar Kovács Béla aduce la cunoștința domnilor consilieri că 

dacă se dorește extinderea rețelei electrice se poate încheia un parteneriat cu 

Electrica.  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 21 iulie 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.  
 

 

                  PREȘEDINTE              SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

           FEKETE KLARA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


