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Nr. 10 

Din 28 octombrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021, ora 16:00. La 

ședință participă 9 din cei 11 consilieri locali. Domnii consilieri Csengetyüs 

Claudiu-Șerban și Ghile Attila 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. 201 din 22 octombrie 

2021 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 extraordinare din data de 14 octombrie 

2021. Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. 

Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 14 octombrie 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 30 

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 extraordinare din data de 14 octombrie 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 mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. 

ADI ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la 

modificarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 

25.09.2018 ca efect al modificării structurii costurilor; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcţiei de director în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș; 
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4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

septembrie 2021; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației unui imobil din domeniul 

public la Comunei Boghiș; 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

noiembrie - decembrie 2021 și ianuarie 2022.  

 Domnul primar anunță că a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 

înscris la pct. 5, deoarece se impune actualizarea cărții funciare.  
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma modificată.  
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 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 

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

2380/11.10.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 134 din 30.09.2021 

privind rectificare bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor 

publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2021 se impune rectificarea 

bugetul local pe anul 2021, prin majorare 

- cu suma de 300,00 mii lei care la partea de venituri se cuprinde în trimestrul 

IV la codul 11.02.06 ,,Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale”, iar la partea de cheltuieli această sumă se repartizează, pe trimestrul IV, la 

secțiunea de funcționare, respectiv la secțiunea de dezvoltare, conform Anexei nr. 1 

la proiectul de hotărâre; 

- cu suma de 11,00 mii lei care la partea de venituri, se cuprinde în trimestrul 

IV la articolul 11.02.05 ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea drumurilor județene și comunale”, iar la partea de cheltuieli această sumă 

se repartizează la Capitolul 84.02.03.01 “Drumuri și poduri” la Articolul 20.01.09 

”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”. 

Totodată, domnia sa propune modificarea listei de investiții: 

- prin retragerea de pe Lista obiectivelor de investiții a investiției ”Elaborare 

Studiu de fezabilitate pentru construire Centru cultural multifuncțional în satul 

Boghiș” prevăzută la poziția nr. 13 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții 

pe anul 2021, deoarece investiția nu va mai fi realizată în acest an fiscal, iar suma de 

30.000 lei, aferentă acestei investiții este necesară pentru realizarea unei noi 

investiții ”Eficiență energetică în clădirile publice”. 
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- prin modificarea sumelelor alocate investițiilor ”Achiziție imobile, studii 

evaluare, taxe”, ”Construire trotuar betonat”, ”Construire trotuar betonat 

Bredasikator” și ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna 

Boghiș” prevăzute la pozițiile nr. 4, nr. 15, nr. 17 respectiv nr. 20 din Anexa nr. 2 - 

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 și prin adăugarea unui număr de șase noi 

investiții: ”Eficiență energetice in clădiri publice” pentru care speră să depună 

proiect și cerere de finanțare; pentru achiziționarea unui despicător de lemne se va 

înscrie investiția ”Achiziționare despicător lemne”; ”Achiziționare tractoraș de tuns 

gazon” pentru terenul de fotbal și spații mari. Intenția este de a achiziționa un 

tractoraș pe care să se poată monta și lamă pentru curățarea trotuarelor de zăpadă; 

”Achiziționare mașină de tuns iarba” pentru parc și spații verzi înguste; 

”Achiziționare motoferăstrău telescopic pentru crengi” pentru întreținerea spațiilor 

verzi din comună; ”Achiziționare echipamente locuri de joacă copii”. Domnul 

primar mai propune domnilor consilieri să aprobe efectuarea unor virări de credite în 

cadrul capitolului 65.02.04.01 ”Învățământ secundar inferior” prin diminuare cu 

suma de 2,70 mii lei la articolul 20.01.02 ”Materiale pentru curatenie” și prin 

majorare cu suma de 2,70 mii lei la articolul 20.01.08 ”Posta, telecomunicatii, radio, 

tv, internet”, conform nevoilor exprimate de conducerea școlii. 

Acestea fiind prezentate domnul consilier Szabó Zsolt menționează că e cam 

mare suma alocată tractorașului de tuns gazon. Domnul viceprimar Kovács Béla 

menționează că s-a făcut un studiu de piața și pentru a asigura raportul calitate preț și 

pentru a putea utiliza tractorașul și pe timp de iarnă prin atașarea unei lame pentru 

dezăpezirea trotuarelor și a aleilor e necesar a se aloca o sumă suficientă. Domnul 

primar consideră că e mai bine a se cuprinde o sumă suficientă, care să permită 

achiziționarea unui produs în raport calitate/preț decât a fi nevoie de încă o 

rectificare bugetară. Nu sunt alte probleme de discutat la acest punct al ordinii de zi 

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. 48 din data de 28 octombrie 2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în 

A.G.A. ADI ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire 

la modificarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 

25.09.2018 ca efect al modificării structurii costurilor 

 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 menționează că din partea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitare „ECODES Sălaj” a venit o nouă propunere de adoptare a unei 

hotărâri cu privire la mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI 

ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la modificarea 
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tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 ca efect 

al modificării structurii costurilor.  

Cu toate că în luna aprilie a anului curent operatorul de salubrizare a mai solicitat 

actualizarea tarifelor ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate ca urmare a 

creșterii indicelui prețului de consum, a actualizării cuantumului salariului de bază 

minim brut pe țară, creșterea cheltuielilor cu Amortizarea, creșterea cheltuielilor cu 

Redevența și actualizarea costurilor CMID în AGA ADI ECODES s-a respins 

această solicitare, dar la cum se prezintă situația actuală, pentru a asigura 

funcționalitatea serviciului va fi necesar a se aproba tarifele propuse. La baza noilor 

tarife stau niște calcule justificative, care sunt reale și nu pot fi ignorate. Ca urmare a 

creșterii tarifelor serviciilor prestate se va impune și creșterea taxei de colectare a 

deșeurilor de la persoanele fizice. Domnul primar subliniază și de această dată că 

cetățenii trebuie educați să reducă cantitatea de deșeuri prin colectarea selectivă a 

deșeurilor reciclabile și prin utilizarea pubelei de compost în cazul deșeurilor 

biodegradabile.   

 Domnii consilieri nu au obiecții la acest punct al ordinii de zi. 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. 49 din data de 28 octombrie 2021 

privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în 

vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la actualizarea tarifelor 

ca efect al modificării structurii costurilor în cadrul Contractului de delegare 

nr. 777 din 25.09.2018 

 

 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcţiei de director în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 

Boghiş 

 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.  

 Având în vedere ordinul Ministerului Educației prin care se aprobă 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, domnul primar propune domnilor consilieri să-l desemneze pe domnul 

viceprimar Kovács Béla ca reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte, în 

calitate de membru, în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcţiei de director în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere 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. 
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 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 28 octombrie 2021 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte 

din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de 

director în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş 

  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii septembrie 2021 

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

1347/18.10.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

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

domnul primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2156 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. 51 din data de 28 octombrie 2021 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

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

 

 

 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile noiembrie, decembrie  2021 și ianuarie 2022 

 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 cere să 

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

luni. Domnul consilier Balla Francisc îl propune pe domnul consilier Szabó Zsolt. 

Nu sunt 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. 52 din data de 28 octombrie 2021 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  

2021 și ianuarie 2022 

 

 Acestea fiind discutate în continuare domnul primar dorește să anunțe că 

sâmbătă se va deplasa împreună cu domnul viceprimar Kovács Béla în localitatea 
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înfrățită Vámospércs pentru a participa la înmormântarea fostului viceprimar Sandor 

Sandor.   

 Domnia sa mai anunță că lucrările de construire a trotuarului de pe DC 85 au 

fost finalizate și că lucrările de amenajare parc vor fi finalizat în aproximativ o 

săptămână. 

 Domnul viceprimar anunță că familia Vincze Renata și soțul ei, Kovács István 

au donat comunei Boghiș 1000 bulbi de lalele pentru a fi plantați pe domeniul public 

al comunei. Domnia sa dorește să le mulțumească și pe această cale. Bulbii vor fi 

plantați de către angajații primăriei, doamnele consilieri locali și voluntari care 

doresc să contribuie la înfrumusețarea comunei. 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 25 noiembrie 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 şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022.  

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

     SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


