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Nr. 13 

Din 20 decembrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2021, ora 16:00. La 

ședință participă 10 din cei 11 consilieri locali. Domnul consilier Ghile Attila 

lipsește nemotivat. Din oficiu participă primarul și secretarul general al comunei. La 

ședință mai participă și doamna Kabai Hajnalka, consilier în cadrul 

Compartimentului buget și finanțe. 

 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. 239 din 14 decembrie 

2021 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 25 noiembrie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 25 noiembrie 2021. 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 22 

decembrie 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 25 noiembrie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență al Comunei Boghiș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din comuna Boghiș ce se 

acordă începând din semestrul II al anului școlar 2021-2022; 
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4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

noiembrie 2021; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2022 al 

Comunei Boghiș aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 

finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca sursă de 

finanțare redevența aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN 

CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A 

JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT 

DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință și a prețului pentru 

vânzarea directă a masei lemnoase provenită, în anul de producție 2022, din 

pădurea proprietate publică a comunei Boghiș. 

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

hotărâre – Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin financiar, 

pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere a lăcașurilor de cult 

aparținând unităţilor de cult religioase din Comuna Boghiș. 
 Domnul 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 rectificarea bugetului local pe anul 2021 

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. Domnia sa 

propune Consiliului Local al Comunei Boghiș să aprobe rectificarea bugetul local pe 

anul 2021, prin majorare cu suma de 429,52 mii lei și prin diminuare cu suma de 

43,00 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei 

nr. 1 la proiectul de hotărâre. 

La partea de venituri majorarea de 429.52 mii lei se compune din: 

- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean: 28,62  mii lei 

care se alocă pentru materiale și servicii cu caracter funcțional la Drumuri și poduri; 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 9,90 mii lei; 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 250,00 mii lei, sumă care este cuprinsă la partea de cheltuieli, la investiții, la 

străzi, pentru modernizarea drumurilor din comună; 

- Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice: 11,00 mii lei; 

- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfășurare de activități: 3,00 mii lei; 
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- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice: 7,00 mii 

lei; 

- Venituri din prestări de servicii: 2,00 mii lei; 

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de 

specialitate: 2,00 mii lei. Veniturile din impozite și taxe, încasate peste sumele 

prevăzute pe acest an, se cuprind la capitolul 67.02.50 ”Alte servicii în domeniul 

culturii, recreerii și religiei” la art. 59.12.00 ”Susținerea cultelor”; 

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a 

suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau 

petrolier: 116,00 mii lei. 

La partea de venituri diminuarea se face cu suma 43,00 mii lei de la capitolul 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

La partea de cheltuieli diminuarea se va face cu suma de 9,00 mii lei de la 

articolul 57.02.01 - finanțarea drepturilor copiilor cu CES; cu suma de 5,00 mii lei la 

Articolul 10.01.01 Salarii de baza pentru asistenți personali și cu suma de 29,00 mii 

lei de la capitolul 68.15.01 ”Ajutor social” art. 57.02.01 ”Asistență socială” deoarece 

ajutorul de încălzire nu se mai acordă în baza Legii nr. 416/2001.  

Domnul primar mai propune efectuarea unor virări de credite între capitole și 

articole bugetare, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre pentru a asigura 

sumele necesare pentru plata unor produse și servicii. De asemenea propune 

modificarea unor investiții prin diminuare cu suma de 55.000 lei suma alocată 

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

Barcăul” prevăzută la poziția 11 în Lista obiectivelor de investiții din Anexa nr. 2 la 

Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și cu suma de 55.000 lei se 

majorează suma alocată investiției ”Elaborarea Planului Urbanistic General”  

prevăzută la poziția 1 în Lista obiectivelor de investiții din Anexa nr. 2 la Hotărârea 

nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2021, cu modificările și completările ulterioare. Majorarea cu 260.000 lei suma 

alocată investiției ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna 

Boghiș”  prevăzută la poziția 20 în Lista obiectivelor de investiții din Anexa nr. 2 la 

Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.  

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, comisia de specialitate a 

analizat în detaliu propunerea domnului primar. Acestea fiind discutate domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma discutată. Votează 

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

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 66 din data de 20 decembrie 2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al Comunei Boghiș 
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 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 propune domnilor consilieri să aprobe reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiș și încadrarea în 

categoria serviciu tip V1, Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al Comunei Boghiș, conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre și 

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al Comunei Boghiș, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

 Aprobarea acestei hotărâri este necesară deoarece în Hotărârea Nr. 61 din data 

de 9 decembrie 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al Comunei Boghiș, care își va înceta aplicabilitatea odată cu adoptarea noii 

hotărâri, organigrama și implicit atribuțiile echipajelor nu erau bine structurate. 

Legea prevede obținerea avizului de funcționare al SVSU din partea ISU 

”POROLISSUM” Sălaj, iar din documentația de avizare va face parte și hotărârea.  

 Domnii consilieri sunt de acord proiectul de hotărâre inițiat; domnul 

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. 67 din data de 20 decembrie 2021  

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Comunei Boghiș 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din comuna Boghiș ce se 

acordă începând din semestrul II al anului școlar 2021-2022 

 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.  

 Domnul primar propune domnilor consilieri adoptarea unei hotărâri prin care 

să aprobe numărul și suma aferentă fiecărei burse școlare. Potrivit articolului 82 din 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază 

lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de 

ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 

consiliului local.  

 Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat sunt prevăzute în la OMECTS. nr. 5576/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, iar consiliul de administrație al unității școlare va aproba 

criteriilor specifice și va stabilii beneficiarii burselor școlare în limitele fondurilor 

repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 
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 Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii 

și susținerii examenului de bacalaureat. Prin excepție, bursele de ajutor social se 

acordă și pe perioada vacanțelor școlare. 

 În baza prevederilor legale domnul primar propune consiliului local aprobarea 

numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Boghiș, după cum 

urmează: 

 a) Burse de performață 

 500 lei pentru un număr de 1 elev 

 b) Burse de merit 

 200 lei pentru un număr de 5 elevi 

 c) Burse de studiu 

 150 lei pentru un număr de 2 elevi 

 d) Burse de ajutor social 

 200 lei pentru un număr de 5 elevi 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută. Domnul președinte 

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. 68 din data de 20 decembrie 2021  

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din comuna Boghiș ce se acordă începând 

din semestrul II al anului școlar 2021-2022 

  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii noiembrie 2021 

 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 

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

1562/03.12.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

noiembrie 2021. Suma necesară se regăsește în bugetul local, motiv pentru care 

domnul primar propune aprobarea decontării navetei în cuantum de 1673 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. 69 din data de 20 decembrie 2021  

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii noiembrie 2021 
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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru 

anul 2022 al Comunei Boghiș aferent activelor date în administrare sau 

concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca 

sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN 

CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A 

JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT 

DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018 

 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. Domnia sa 

menționează că pentru a respecta  prevederile contractul de "DELEGARE PRIN 

CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A 

JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT 

DEȘEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018, redevența 

aferentă contractului va fi utilizată doar pentru servicii sau bunuri legate de 

salubrizarea localităților. Domnul primar propune, la fel ca anul trecut, ca redevența 

de 7810 lei să fie utilizată pentru achiziționarea și montarea unui număr de 22 buc 

coșuri de gunoi stradale. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

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

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 70 din data de 20 decembrie 2021  

privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2022 al Comunei Boghiș 

aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul 

Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare având ca sursă de finanțare redevența 

aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A 

GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A JUDEȚULUI SĂLAJ – 

COMPONENTA COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE 

CT2 - ZONELE 2, 3 ȘI 4” nr. 777/25.09.2018 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință și a 

prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase provenită, în anul de 

producție 2022, din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș 

 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.  

 Domnul viceprimar propune aprobarea prețului de referință al masei lemnoase 

pe picior pentru anul de producție 2022, provenită din pădurea proprietate publică a 

Comunei Boghiș pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, conform 

anexei la proiectul de hotărâre.  

 Prețurile de referință prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre au fost 

comunicate de Ocolul Silvic Stejarul Zalău; acesta reprezintă prețul unui m3 de masă 

lemnoasă pe picior stabilit în condițiile de piață, în funcție de specie sau grupa de 
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specii, de gradul de accesibilitate, de sortimente, natura de produs și se utilizează 

pentru calculul prețului APV. 

 Domnii consilieri nu au obiecții 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 10 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abțineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 71 din data de 20 decembrie 2021  

privind aprobarea prețului de referință și a prețului pentru vânzarea directă a 

masei lemnoase provenită, în anul de producție 2022, din pădurea proprietate 

publică a comunei Boghiș 

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin financiar, 

pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere a lăcașurilor de cult 

aparținând unităţilor de cult religioase din Comuna Boghiș 

 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 unor culte religioase care realizează în anul 2021 lucrări de 

întreținere și reparații la lăcașurile de cult să se asigure din bugetul local un sprijin 

financiar în sumă totală de 100.000 lei, repartizată pe următoarele unități religioase 

din Comuna Boghiș:  

 a) Bisericii Reformate Bozieș 50.000 lei 

 b) Bisericii Reformate Boghiș 20.000 lei 

 c) Bisericii Baptiste Maghiare Boghiș 17.000 lei 

 d) Bisericii Ortodoxe Nușfalău – Filia Bozieș 5.000 lei; 

 e) Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Bozieș 5.000 lei; 

 f) Bisericii Penticostale Boghiș 3.000 lei. 

 Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc menționează că nu va vota deoarece se 

află în conducerea Bisericii Baptiste Maghiare din Boghiș. Domnii consilieri sunt de 

acord cu această propunere, motiv pentru care domnul președinte de ședință supune 

la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 

 Votează pentru 9 din cei 10 consilieri locali prezenți; 1 abținere din partea 

domnului consilier Budai Árpád-Ferenc, fără voturi împotrivă 

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 72 din data de 20 decembrie 2021  

privind aprobarea alocării unui sprijin financiar, pentru efectuarea unor 

lucrări de reparații și întreținere a lăcașurilor de cult aparținând unităţilor de 

cult religioase din Comuna Boghiș 

 

În continuare doamna consilier Kasa Erika menționează că a vorbit cu 

locuitorii satului Bozieș și sunt de acord cu achiziționarea numerelor de casă în 

același format pentru toate imobilele. Domnul primar menționează că au fost deja 

comandate mai ales că odată cu verificările imobilelor pentru desfășurarea 
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recensământului populației s-a constatat că în multe cazuri lipsesc numerele de casă. 

Domnii consilier poartă discuții privind modalitatea de a solicita și de a încasa 

contravaloarea plăcuțelor cu numere de casă și de a convinge locuitorii de a le utiliza 

unitar. Concluzia dezbaterii este că vor fi distribuite și montate gratuit pe poarta 

tuturor imobilelor din comuna Boghiș, pentru a evita discuțiile și refuzurile din 

partea cetățenilor.  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 27 ianuarie 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de 

zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce 

vor fi efectuate de beneficiari venitului minim garantat pentru sumele acordate ca 

ajutor social în anul 2022; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active 

fixe și a unor obiecte de inventar. 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

             SZABÓ ZSOLT             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


