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Nr. 11 

Din 4 noiembrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 4 noiembrie 2021, ora 16:00. La 

ședință participă 8 din cei 11 consilieri locali. Domnii consilieri Ghile Attila și 

Csengetyüs Claudiu-Șerban lipsesc nemotivat. Domnul consilier Szentmihályi 

Attila-Csaba este în izolare. 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. 211 din 3 noiembrie 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 28 octombrie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 28 octombrie 2021. Votează 

pentru toţi cei 8 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 

noiembrie 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 28 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 aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general 

estimativ la obiectivul de investiții «MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ 

RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» pentru depunerea 

acestui Proiect în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny".
  

 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma prezentată.  
Votează pentru toţi cei 8 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 
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 În continuare se trece la discutarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea 

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului general estimativ la obiectivul de investiții «MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» 

pentru depunerea acestui Proiect în cadrul Programului național de investiții 

"Anghel Saligny" 

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. 

Domnul primar propune domnilor consilieri aprobarea cererii de finanțare 

pentru realizarea unei noi investiții «MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ 

RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», prin Programului național 

de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 

(1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

Domnul primar menționează că s-a făcut o inventariere a drumurilor care 

necesită reparații și renovare sunt clasificate în două categorii de importanță: 

prioritare și secundare, după cum urmează :  

I. Prioritate principală – Boghiș: Str. Denessikator, Str. Ciganysikator, Str. 

Domb, Str. Felsohegyoldal, Str. Jankosikator, Str. Matesikator, Str. Nagy Imre, Str. 

Romilor, Str. Totossikator; 

- Bozieș: DC 91C, Str. Bredasikator, Str. Kulvaros, Str. Nagyut, Str. Pangiret, 

Str. Temetout, Str. Ciordaut, Str. Malomut.  

II. Prioritate secundară: DC91,  DC85, Nagyret II, Str. Boncisikator. 

Conform Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții 

«MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ», în care au fost incluse toate drumurile anterior menționate, 

suma totală a obiectivului de investiție se ridică la 26.595.080,90 lei (TVA inclus) 

din care partea de cofinanțare ce revine Comunei Boghiș este de 585.143,77 lei 

(TVA inclus).  

Domnul primar propune domnilor consilieri să aprobe cererea de finanțare și 

devizul conform proiectului de hotărâre inițiat, iar în cazul în care, după 

centralizarea cererilor la nivel național, în cadrul programului vor fi stabilite anumite 

limite de finanțare, în cadrul investiției propuse de «MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» se 

va renunța la realizarea lucrărilor prevăzute în lista anterior menționată ca având o 

importanță prioritară secundară. 

Domnul primar menționează că prin hotărârea adoptată Consiliul Local 

trebuie să confirme și să aprobe: Necesitatea și oportunitatea Proiectului 

«MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ».  
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Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului contribuie în mod direct la 

atingerea obiectivului general urmărit în cadrul Programului național de investiții 

"Anghel Saligny" și anume: ”creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților 

administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 

comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă 

pentru toți locuitorii României”, cât și la atingerea obiectivului specific urmărit în 

cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny" și anume: ”lungimea 

totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice 

din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km”. 

Domnii consilieri fac analiza propunerilor de modernizare a drumurilor. 

Domnul primar menționează că în total ar fi 13 km de drum, din care 6 km în 

categoria de importanță prioritară și 5 km în categoria de importanță secundară. 

Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează dacă este inclus și drumul 

Margitsziget, iar răspunsul domnului primar este negativ deoarece oamenii au arat, 

îngrădit, ocupat, după caz, parțial drumul și la ora actuală nu se poate asigura lățimea 

de aproximativ 7 m, necesară construirii unui drum. Domnul consilier Budai Árpád-

Ferenc menționează că atunci nici Matéutca nu se va putea moderniza pentru că are 

doar 3 m. Domnul primar menționează că acolo se va realiza un drum cu o singură 

bandă sau un trotuar. Tot domnul consilier Budai se interesează cum se vor stabili 

prioritățile în funcție de suma finanțată. Domnul primar răspunde că se vor face 

studii și vor fi stabilite prioritățile în funcție de acoperirea financiară a investiției.  

Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre inițiat, nu mai au alte 

observații de făcut la acest punct al ordinii de zi motiv pentru care domnul 

președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toți 

cei 8 consilieri locali prezenți, fără abțineri; fără voturi împotrivă. 

Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din data de 4 noiembrie 2021 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ la 

obiectivul de investiții «MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ» pentru depunerea acestui Proiect în 

cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny".  
 

 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 și aprobarea impozitelor și a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022. 
 

  
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

              SZABÓ ZSOLT             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


