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Nr. 3 

Din 10 martie 2022 

 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

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

ședință participă 9 din cei 10 consilieri locali în funcție; lipsește domnul 

viceprimar Kovács Béla. La ședință participă domnul Molnár Csaba, supleant pe 

lista Uniunii Democrate Maghiare din România, a cărui mandat de consilier local 

a fost validat prin încheierea civilă nr. 150 din 21.02.2022 a Judecătoriei Șimleu 

Silvaniei și care urmează a depune jurământul în cadrul ședinței de azi. 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. 59 din 4 martie 

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 10 februarie 

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

verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 10 februarie 

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 12 martie 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 10 februarie 2022. 
 

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

administrativ, proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei:  

 1. Depunerea jurământului de către domnul Molnár Csaba, supleant pe lista 

Uniunii Democrate Maghiare din România, a cărui mandat de consilier local a 

fost validat prin încheierea civilă nr. 150 din 21.02.2022 a Judecătoriei Șimleu 

Silvaniei; 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;  
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți investiției ”Compartimentare și amenajare anexă Primărie”; 

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de 

funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Boghiș, județul Sălaj; 

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea 

coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Boghiș, cu modificările și completările ulterioare; 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40  

din 10 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local Boghiș, cu modificările ulterioare; 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii ianuarie 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. 
  

 Înainte de a trece la discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea 

de zi domnul Molnár Csaba, supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din 

România, a cărui mandat de consilier local a fost validat prin încheierea civilă nr. 

150 din 21.02.2022 a Judecătoriei Șimleu Silvaniei, este invitat să depună 

jurământul, după care va participa, în calitate de consilier, la dezbaterea punctelor 

înscrise pe ordinea de zi exprimându-și votul.  

 Domnul consilier Molnár Csaba depune jurământul. 

 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe 

ordinea de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 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 spune că se impune majorarea bugetului local, în trimestrul 

I, la partea de venituri cu suma de 21,00 mii lei la cod 11.02.02 „Sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București” 

care a fost repartizată comunei Boghiș prin adresa Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-446/21.02.2022 pentru a fi cuprinsă la 

partea de cheltuieli, pe trimestrul I, la capitolul 65 titlul 20. Deoarece suma este 

destinată unității de învățământ, după consultarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, 

domnul primar propune ca această sumă să fie cuprinsă la partea de cheltuieli la 

capitolul 65.02.04.01 ”Învățământ secundar inferior, la articolul 20.01.09 

”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”.  
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Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu 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 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri. 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 17 din data de 10 martie 2022 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți investiției ”Compartimentare și amenajare anexă 

Primărie” 

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 să adopte proiectul de hotărâre 

și să aprobe indicatorii tehnico-economici aferenți investiției ”Compartimentare și 

amenajare anexă Primărie” deoarece încăperea în care se află actualmente oficiul 

va fi transformată în birou și este nevoie de amenajarea unui nou spațiu pentru 

oficiu. Domnul primar și domnul viceprimar au identificat în clădirea anexă a 

primăriei, un spațiu suficient de mare care să corespundă acestei destinații, dar 

trebuie compartimentat și amenajat corespunzător. Conform devizului această 

lucrare se încadrează în suma de 39805,775 lei. Domnii consilieri sunt de acord 

cu această propunere. Doamna consilier Fekete Klara se interesează din ce 

fonduri va fi renovat actualul oficiu pentru a corespunde destinației de birou. 

Domnul primar spune că este alocată suma deja în buget pentru a zugrăvi și a face 

mici retușuri, urmând ca ulterior să se modernizeze biroul prin proiect sau din 

surse proprii. 

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. 18 din data de 10 martie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Compartimentare și amenajare anexă Primărie” 
 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului 

de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Boghiș, județul 

Sălaj 

 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 situația modificării unui post contractual care a 

devenit vacant în cursul anului 2021 ca urmare a pensionării titularului pe post. 

Astfel, domnia sa propune transformarea postului contractual de execuție de 

guard din cadrul Compartimentului administrație și întreținere în post contractual 

de execuție de șofer treapta profesinală I, studii M;G. După ocuparea postului 
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prin concurs, persoana angajată va deservi buldoexcavatorul din dotarea Comunei 

Boghiș.  

Postul contractual de execuție de guard din cadrul Compartimentului 

administrație și întreținere nu mai este necesar deoarece Comuna Boghiș a 

încheiat un contract de prestări servicii de curățenie și nu este nevoie să fie 

angajată o persoană pentru a realiza aeastă atribuții.  

 În organigramă rămân tot 28 de posturi, după cum urmează: 

 -  2 demnitari 

 -  9 funcționari publici din care 1 funcționar public de conducere 

 - 17 contractuali din care 1 șofer microbuz școlar și 10 asistenți personali 

(funcții exceptate de la prevederile O.U.G. 63/2010). 

 Având în vedere cele prezentate domnul primar propune adoptarea hotărârii 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Boghiș, județul Sălaj în forma inițiată. 

 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 

prezentată.  

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

fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din data de 10 martie 2022 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Boghiș, județul Sălaj 
 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea 

coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Boghiș, cu modificările și completările 

ulterioare 

 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 

menționează că potrivit art. 11 alin. (1) din Legea – cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare ,,(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, 

primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi 

judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la 

nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.” 

 Având în vedere că unele funcții din Organigrama aparatului de specialitate 

al primarului Comunei Boghiș au fost transformate, iar aceste funcții nu sunt 

prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 

octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării 
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salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș, cu modificările și 

completările ulterioare, se impune modificarea acestei anexe.  

Domnia sa menționează că nu se modifică coeficienții pentru stabilirea salariilor 

aferente funcțiilor ocupate. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului primar. Domnul 

consilier Szentmihályi Attila-Csaba menționează că nu va vota existând un 

conflict de interese deoarece soția domniei sale este salariat al Comunei Boghiș. 

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

inițiată. Votează pentru 9 din cei 10 consilieri locali prezenți; fără voturi 

împotrivă. Domnul  consilier Szentmihályi Attila-Csaba se abţine.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din data de 10 martie 2022 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 

data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza 

determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Boghiș, cu modificările și completările ulterioare 

  

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 40  din 10 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local Boghiș, cu modificările ulterioare 

 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 propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 

10 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Boghiș, cu modificările și completările ulterioare prin înlocuirea domnului 

Ghile Attila al cărui mandat de consilier local a încetat, cu domnul consilier 

Molnár Csaba. Astfel domnia sa va face parte din Comisia pentru dezvoltarea 

economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere, motiv pentru care 

doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.   

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

fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 21 din data de 10 martie 2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40  din 10 noiembrie 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș, cu 

modificările ulterioare 
  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

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

aferentă lunii ianuarie 2022 

 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.  
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 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Domnia sa 

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

179/24.02.2022, să se deconteze naveta cadrelor didactice pentru luna ianuarie 

2022. Suma necesară se regăsește în bugetul local, motiv pentru care domnul 

primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2080 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 10 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.   

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 22 din data de 10 martie 2022 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii ianuarie 2022 
 

 Doamna secretar le amintește domnilor consilieri că până la sfârșitul lunii 

martie trebuie depuse rapoartele de activitate.  

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 31 martie 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al 

ordinii de zi:  

 1.  Prezentarea raportului anual al primarului privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Boghiș;  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui imobil 

din domeniul public al Comunei Boghiș; 

 3. 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 


