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PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 4 iulie 2022, ora 16:00. La 

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

Balla Francisc și Csengetyüs Claudiu-Șerban. Domnul primar lipsește fiind plecat 

la un curs de formare organizat de Asociația Comunelor din România, iar în lipsa 

domniei sale atribuțiile iî sunt îndeplinite de către domnul viceprimar Kovács 

Béla. Din oficiu participă secretarul general al comunei. 

 Ședința consiliului local s-a desfășurat în sala de ședință. 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. 139 din 30 iunie 

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 22 iunie 2022. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 22 iunie 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 6 iulie 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 22 iunie 2022. 
 

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei, în acest 

caz de către viceprimarul comunei:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 

închiriere, încheiere de autentificare nr. 1598 din 26 septembrie 2012, încheiat la  

Biroul Notarilor Publici Asociați Farnas Eva și Kiss Szilvia. 

  

 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 domnul viceprimar prezintă singurul proiect de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 

închiriere, încheiere de autentificare nr. 1598 din 26 septembrie 2012, 

încheiat la Biroul Notarilor Publici Asociați Farnas Eva și Kiss Szilvia 

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 viceprimar. Domnia sa 

menționează că s-a convocat ședința extraordinară deoarece doamna doctor 

dorește să depună o cerere de finanțare pentru dotarea cabinetului medical – 

medicină de familie prin PNRR și a constatat că pentru a fi eligibil proiectul 

trebuie să fie asigurată funcționarea cabinetului medical pentru cel puțin 5 ani, iar 

în lipsa unui spațiu în care să funcționeze nu poate dovedi îndeplinirea acestei 

condiții; în consecință s-a adresat consiliului local cu rugăminte de a aproba 

prelungirea contractul de închiriere până la data de 31.12.2027. Actualul contract 

este valabil până la tata de 26 septembrie 2024. 

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 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri. 

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 39 din data de 4 iulie 2022 

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere, încheiere de 

autentificare nr. 1598 din 26 septembrie 2012, încheiat la Biroul Notarilor 

Publici Asociați Farnas Eva și Kiss Szilvia. 

 

 Având în vedere întâlnirea de azi domnul viceprimar consideră oportun să 

fie discutate problemele ivite în legătură cu neîndeplinirea sarcinilor de 

toaletizare a șanțurilor și a spațiilor verzi. Este obligația fiecărui cetățean de a 

întreține spațiul verde din fața imobilului pe care îl deține, dar din păcate mulți 

cetățeni neglijează această obligație. Trebuie găsită o soluție, poate chiar și 

amenda, prin care cetățenii să fie constrânși să își îndeplinească obligația. 

Domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba este de părere că în prima fază 

trebuie somați și doar apoi să se aplice amenzi, sau altă formă de constrângere. 

Domnul Szabó Zsolt este de părere că ar trebui angajată o firmă care să cosească 

și comuna să plătească, având în vedre că aspectul local este cu atât mai 

important cu cât satul Boghiș este localitate turistică. Domnii consilieri nu sunt de 

acord cu această propunere deoarece ar fi dezavantajați cetățenii care își 

îndeplinesc conștiincios această datorie. Și domnul consilier Molnár Csaba este 

de părere că ar fi indicat să se trimită somații și în funcție de rezultate se vor 

gândi la o soluție pentru viitor. 

 Domnul viceprimar menționează că au început lucrările de regularizare a 

văii râului Barcău și că acestea avansează bine. Că urmează a fi pus în funcțiune 

buldoexcavatorul comunei și lucrările de reparații vor costa în jur de 17 mii lei.  

 Doamna consilier Fekete Klara se interesează de stadiul realizării sălii de 

educație fizică. Domnul viceprimar Kovács Béla menționează că firma AVRIL, 

cea care a semnat contractul cu C.N.I., a fost pe teren, dar s-a constat că ar fi 

indicat să se construiască întâi un zid de sprijin și doar apoi să fie ridicată sala de 
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educație fizică, motiv pentru care se s-a vorbit cu un proiectant pentru a pregăti 

un deviz de lucrări ce va fi supus aprobării consiliului local.  

 Domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba se interesează dacă s-au luat 

măsuri pentru a astupa tăieturile din asfalt. Domnul viceprimar menționează că e 

nevoie de mai mulți saci de asfalt rece, decât s-a estimat inițial, pentru a umple 

tăieturile din asfalt, dar rezultatele sunt mulțumitoare. Doamna consilier Kása 

Erika confirmă acest aspect. 

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 28 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 


