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Nr. 2 

Din 10 februarie 2022 

 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 10 februarie 2022, ora 16:00. La 

ședință participă 10 din cei 11 consilieri locali. Domnii consilieri Ghile Attila 

lipsește nemotivat, urmând ca în cuprinsul ședinșei de azi să se discute proiectul 

de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domniei sale. Din 

oficiu participă primarul și secretarul general al comunei. La ședință mai participă 

și doamna Kabai Hajnalka, consilier în cadrul compartimentului Buget și finanțe 

și doamna Birtalan Beata, administratorul Societății BOGHIȘ SERV SRL.  

 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. 40 din 4 februarie 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 27 ianuarie 

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

verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 27 ianuarie 

2022. Votează pentru toţi cei 10 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 12 februarie 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 27 ianuarie 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 încheierii exercițiului bugetar pe anul 

2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2022; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Boghiș,  în 

calitate de membru asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Țara Silvaniei”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este 

Comuna Boghiş; 

6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului 

domnului consilier local Ghile Attila; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

decembrie 2021; 

8. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş 

Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. 

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu încă un proiect de 

hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea 

plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de 

îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. 
  
 Doamna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma  
completată.  
Votează pentru toţi cei 10 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 aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

pe anul 2021 

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 încheierii exerciţiului bugetar al Comunei 

Boghiş pe anul 2021 care este în sumă de 5.398.694,57 lei la partea de venituri şi 

în sumă de 4.190.116,69 lei la partea de  cheltuieli, cu un excedent bugetar de 

1.208.577,88 lei. 

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au nimic de 

adăugat la acest punct al ordinii de zi, deoarece sumele reprezintă situația reală 

existentă în contabilitate. Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma iniţiată.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 din data de 10 februarie 2022 

privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2021 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 

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 și de către 

doamna Kabai Hajnlaka - consilier în cadrul Compartimentului buget și finanțe.  

Bugetul anului 2022 va în sumă de 3.604,30 mii lei la partea de venituri şi 

în sumă de 4.812,30 mii lei la partea de cheltuieli, repartizată pe capitole şi 

articole, conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.  

Domnul primar menționează că veniturile secțiunii de funcționare sunt 

insuficiente, sumele au fost alocate acolo unde este absolut necesar, iar pe 

trimestrul IV au rămas descoperite anumite articole bugetare, urmând a se găsi 

soluții pe parcursul anului pentru asigurarea sumelor necesare efectuării 

cheltuielilor de funcționare.  

Domnul primar propune, conform reglementărilor legale, ca deficitul 

secțiunii de dezvoltare în suma de 1.208,00 mii lei să fie acoperit din excedentul 

anilor precedenți. Domnia sa mai supune aprobării listei obiectivelor de investiții 

din anul 2022, în sumă totală de 1.698,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la 

proiectul de hotărâre. 

Domnul primar menționează că necesarul de sume cuprinse la investiția 

”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele membre ale ADI 

Barcăul” va fi de 2, 3 ori mai mare, dar se va vedea pe parcursul anului bugetar 

posibilitatea de rectificare. Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc este de părere 

că suma cuprinsă la achiziție imobile este prea mare. Domnul primar menționează 

că e mai bine să asigurăm suma de la începutul anului, căci până în semestrul II 

nu se pot face rectificări și dacă pe parcurs nu se folosește va fi diminuată și 

alocată altor investiții.   

 Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează dacă investiția puncte de 

încărcare pentru vehicule electrice va putea fi folosită doar de către instituția 

publică? Răspunsul domnului primar este că va putea fi utilizate de către toți 

cetățenii care vor deține astfel de mașini. Domnul viceprimar Kovács Béla este de 

părere că un punct de reîncărcare s-ar putea instala, în satul Boghiș, lângă 

transformatorul din vecinătatea Bisericii reformate. Sunt dezbateri pe tema 

investiției ”Extindere țeavă de refulare de la stația de epurare”; domnul primar 

menționează că așa cum s-a discutat în repetate rânduri trebuie luate măsuri, 

motiv pentru care investiția a fost prevăzută în bugetul acestui an. Domnul 

consilier Szabo Zsolt se interesează unde mai exact se devarsă actualmente stația 

de epurare.  Domnul viceprimar îi răspunde că mai jos de Băile Boghiș și băltește 

fiind o sursă de dezvoltare a țânțarilor și cauza mirosurilor urâte.   

Aceste fiind discutate doamna președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma iniţiată.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pentru anul 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.  

 Domnul primar prezintă Programul achizițiilor publice pe anul 2022, 

prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre inițiat. 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 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 11 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 

anul 2022 
 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Boghiș,  

în calitate de membru asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Țara Silvaniei” 

 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. Participând la 

o ședință de prezentarea a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara 

Silvaniei”, domnul primar este de părere că ar fi în folosul comunității de a da 

curs invitației de participare la acest ADI, care promovează turismul județului 

Sălaj, dorind să dezvolte un brand în acest sens, cu atât mai mult cu cât comuna 

Boghiș are un potențial turistic foarte mare. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu acest proiect de hotărâre motiv pentru 

care doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea participării Comunei Boghiș,  în calitate de membru 

asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei” 

  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2022 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar 

este Comuna Boghiş 

 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. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Potrivit art. 4 

alin. (1) lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 

participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, domnul primar 
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propune Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al societății Boghiș Serv SRL al cărei unic acționar este Comuna Boghiș. 

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în sumă de 286.007 lei 

iar cheltuielile totale sunt în sumă de 285.957 lei, conform anexei la proiectul de 

hotărâre. 

 Domnii consilieri nu au nimic de adăugat 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 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a 

Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş 
  

 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului domnului consilier local Ghile Attila 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de 

primarul comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil 

de către comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul primar propune domnilor consilieri să ia act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Ghile Attila, consilier local ales pe lista 

Uniunii Democrate Maghiară din România, datorită lipsei nemotivate de la mai 

mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, 

desfăşurate pe durata lunilor octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021 și 

ianuarie 2022.  Locul ocupat de domnul Ghile Attila în cadrul consiliului Local al 

Comunei Boghiș se declară vacant, urmând ca secretarul general al comunei să ia 

măsurile necesare validării supleantului de pe lista Uniunea Democrată Maghiară 

din România. 

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

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

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

abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din data de 10 februarie 

2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului consilier 

local Ghile Attila 
 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

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

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

comunei, este însoţit de 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. 

123/31.01.2022, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

decembrie 2021. Suma necesară se încadrează în suma ce reprezintă 1/12 din 

bugetul anului 2021, motiv pentru care domnul primar propune aprobarea 
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decontării navetei în sumă de 2213 lei. 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 10 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, 

fără abțineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. nr. 15 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş 
 

 8. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş 

Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş. În urma prezentării 

raportului administratorului, domnii consilieri locali constată că pentru anul 2021 

Societatea Boghiș Serv SRL nu înregistrează datorii.  

 

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru 

un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare 

aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor 

vârstnice  

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de 

primarul comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil 

de către comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul primar menționează că prin hotărârea nr. 4 din data de 27 ianuarie 

2022 costul mediu lunar al serviciilor sociale de îngrijire socială la domiciliu,  

pentru un beneficiar a fost stabilită la suma de 393,35 lei, iar plafonul maxim 

pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu a persoanelor vârstnice de 7867 lei/lună. Aceste sume sunt stabilite în 

funcție de cheltuielile Asociației Culturală ,,Banffy” Boghiș aferente furnizării 

serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. Având în 

vedere, că din eroare, la cheltuielile de personal nu a fost calculat și procentul de 

2,25% reprezentând contribuția asiguratoare pe muncă (CAM) la salariul de bază 

al angajaților, este necesar a se stabili noul cost mediu lunar pentru un beneficiar 

și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării 

serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. 

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

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

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

abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 16 din data de 10 februarie 

2022 privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar și 

aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării 

serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice  

 

 În continuare se dezbate problema numerelor de casă. Pentru a asigura un 

format unic de plăcuțe, pentru a asigura expunerea plăcuțelor acolo unde nu 

există și pentru a nu crea nemulțumiri în rândul cetățenilor care au deja numere de 

casă expuse și în rândul celor care nu doresc să cheltuiască bani pentru așa ceva, 



 

Pag 7 din 7 

 

domnii consilieri sunt de acord, în unanimitate, că acestea trebuie distribuite și 

montate gratuit.  

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 10 martie 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al 

ordinii de zi:  

 1. 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 


