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Nr. 5 

Din 21 aprilie 2022 

 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 21 aprilie 2022, ora 14:00. La 

ședință participă 9 din cei 11 consilieri locali în funcție. Lipsesc domnii consilieri 

Csengetyüs Claudiu-Șerban și Szabó Zsolt. 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. 

 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. 83 din 19 aprilie 

2022 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 31 martie 

2022. Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-

verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 31 martie 

2022. 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 23 aprilie 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 31 martie 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 indicatorilor tehnico-economici, 

cofinanțarea  și participarea la Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

pentru obiectivul de investiţie: ÎNFIINŢARE REŢELE DE DISTRIBUŢIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTER-

COMUNITARĂ "BARCĂUL"; 

 2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind 
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stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022, ce se 

vor aplica în anul fiscal 2023; 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea 

și vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfășurarea activităților înregistrată în 

grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive; 

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

organizării evenimentului ”MAJALIS”; 

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

mai, iunie și iulie 2022. 

 Doamna 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 proiectelor de hotărâre înscrise pe 

ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, cofinanțarea  și participarea la Programul Național de Investiţii 

"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţie: ÎNFIINŢARE REŢELE 

DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL" 

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 domnilor consilieri aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ÎNFIINŢARE REŢELE DE DISTRIBUŢIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL", așa cum sunt prezentați in cererea de 

finanțare, Anexă la proiectul de hotărâre.  

Consiliul local trebuie să aprobe, să asigure și să susțină contribuția 

financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale obiectivului de investiții, ce 

revine Comunei Boghiș, în valoare de 709.493,67 lei, din bugetul local al 

Comunei Boghiș. 

De asemenea, prin proiect se cere că să se aprobe necesitatea și 

oportunitatea implementării proiectului ÎNFIINŢARE REŢELE DE 

DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL". 

Proiectul va fi depus de Comuna Nușfalău, prin domnul primar Mate Radu 

în calitate de președinte al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTER-

COMUNITARĂ BARCĂUL.  
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Domnul consilier Molnár Csaba se interesează dacă comuna va purtea 

asigura cofinanțarea. Domnul primar menționează că implementarea proiectului 

va fi multianual și va trebui aprobat bugetul încât să se asigure sumele necesare în 

buget. Domnul Budai Árpád-Ferenc se interesează de părerea celorlalte comune 

din asociație. Domnul primar menționează că nici celelalte comune nu au sumele 

necesare la ora actuală în buget, dar posibilitatea de a asigura alimentarea cu gaz 

a localităților surâde fiecărei administrații.  

Acestea fiind discutate domnii consilieri nu mai au nimic de adăugat la 

acest punct al ordinii de zi. Doamna 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. 24 din data de 21 aprilie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea  și 

participarea la Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru 

obiectivul de investiţie: ÎNFIINŢARE REŢELE DE DISTRIBUŢIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTER-COMUNITARĂ "BARCĂUL". 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022, ce se vor aplica în anul fiscal 2023 

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. Conform 

prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, consiliul local are obligația de a indexa impozitele și 

taxele locale pentru anul fiscal următor, până la data de 30 aprilie al anului în 

curs, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. Ca urmare, domnul primar propune 

Consiliului Local indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea 

nr. 55 din 25 noiembrie 2021, ce se aplică în anul fiscal 2022, cu 5,1% (rata 

inflației comunicată de Institutul Național de Statistică). Aceste fiind discutate 

doamna 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. 25 din data de 21 aprilie 2022 

privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022, ce se vor 

aplica în anul fiscal 2023 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea și vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfășurarea activităților 

înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive 

 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 potrivit prevederilor art. 475 alin. (3) din 

Codul fiscal, persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte 

activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 

respective. Pentru a elibera/viza anual autorizaţia privind desfăşurarea 

activităţilor mai sus menționate, Consiliul local trebuie să adopte un Regulament 

în baza căruia să se elibereza și să se vizeze anual autorizaţia. În anexa la 

proiectul de hotărâre inițiat s-a elaborat un regulament care să se aplice pe raza 

comunei Boghiș. Domnul primar mai menționează că taxa pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei se stabilește anual prin hotărârea privind 

aprobarea impozitelor și a taxelor locale. 

 Domnii consilieri nu au obiecții la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru 

care doamna 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. 26 din data de 21 aprilie 2022 

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea anuală a 

autorizaţiei pentru desfășurarea activităților înregistrată în grupele CAEN 

561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 

- Alte activităţi recreative şi distractive 
 

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

organizării evenimentului ”MAJALIS” 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de 

viceprimarul 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 viceprimar. Domnia sa 

propune ca pentru organizarea evenimentului ”MAJALIS”, eveniment social 

dedicat locuitorilor comunei Boghiș în cadrul căruia se vor organiza competiții 

sportive și gastronomice, activități de divertisment pentru adulți și copii, având ca 

scop întărirea legăturii dintre membrii comunității, construirea unei bune 
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relaționări între autoritatea administrației locale și cetățenii din comună, domnii 

consilieri să aprobe alocarea sumei de 4.000 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”.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere motiv pentru care 

doamna 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. 27 din data de 21 aprilie 2022 

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 

”MAJALIS” 

  

 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile mai, iunie și iulie 2022 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de către 

domnul primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al 

comisiei de specialitate a Consiliului Local. 

 Domnul primar solicită să se facă propuneri nominale pentru președintele 

de ședință pe următoarele trei luni. Domnul viceprimar Kovács Béla o propune pe 

doamna consilier Fekete Klara. Nu sunt alte propuneri.  

 Doamna președinte de ședință supune la vot propunerea făcută. Votează 

pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri.

 Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 28 din data de 21 aprilie 2022 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022 

 

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 26 mai 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  

 1.  Proiect de hotărâre privind lichidarea, dizolvarea și radierea Societății 

Boghiș SERV SRL, al cărei unic acționar este Comuna Boghiș;  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş. 

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

              KÁSA ERIKA             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


