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Nr. 12 

Din 25 noiembrie 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2021, ora 16:00. La 

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

lipsește nemotivat. Domnul consilier Csengetyüs Claudiu-Șerban participă online. 

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

participă și doamna contabilă Kabaj Hajnalka. 

 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. 222 din 19 noiembrie 

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 extraordinare din data de 4 noiembrie 

2021. Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. 

Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 4 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 27 

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 extraordinare din data de 4 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 stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării 

concursului de desen cu tematica ”Crăciunul în familie”; 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

octombrie 2021; 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea costului mediu lunar pentru un 

beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul 

Grădiniţei Boghiş; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile situate în 

intravilanul comunei Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici 

pentru obiectivul ”Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici 

pentru obiectivul ”Construire trotuar betonat Bredasikator”. 

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 

hotărâre: 

     10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvolare Locală a 

Comunei Boghiș pentru perioada 2021-2027; 

     11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui imobil din 

domeniul public al Comunei Boghiș; 

     12. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE DE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE 

COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL SĂLAJ”  

 
 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 efectuarea unor virări de credite între capitole și articole bugetare 

conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. Virările de credite sunt necesare 

pentru a asigura plata unor servicii, achiziționare de bunuri, întreținere și funcționare 

cât și pentru asigurarea sumelor necesare realizării unor investiții, motiv pentru care 

domnia sa propune și modificarea listei de investiții prin retragerea investiției de la 

poziția 7 ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC sistemice pentru e-educație la școlile din 

comuna Boghiș, județul Sălaj” deoarece în cursul anului nu se va implementa 
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proiectul și a investiției de la poziția 24 ”Mașină de tuns iarba” deoarece valoarea 

achiziției a fost mai mică și mașina de tuns iarba a fost achiziționată ca obiect de 

inventar. 

Se impune modificarea sumelor alocate investițiilor ”Construire trotuar 

betonat”, ” Proiectare si construire trotuar betonat  DC 85” și ”Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș” prevăzute la pozițiile nr. 

15, nr. 16 respectiv nr. 20 din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, conform 

proiectului de hotărâre și propune realocarea sumelor rămase la două noi investiții: 

”Achizitionare motofirestreu telescopic pentru crengi” cu suma de 5.000 lei și 

”Achizitionare echipamente locuri de joaca copii” cu suma de 15.000 lei. 

Modificările propuse sunt întemeiate și bine fundamentate, motiv pentru care 

domnul primar propune domnilor consilieri adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma inițiată.  

Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri. 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. 54 din data de 25 noiembrie 2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

 

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a 

taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

 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 ca valoarea impozitelor și a taxelor locale stabilite 

pentru anul fiscal 2022 să fie indexate cu rata inflației și să nu fie efectuate alte 

modificări ale valorilor impozitelor și a taxelor. Rata inflației comunicată de INS în 

ianuarie 2021 este de 2,6%, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 26 din 

15.04.2021 impozitele și taxele stabilite pentru anul 2022 se vor indexa cu rata 

inflației, rezultând astfel valoarea taxelor locale ce se vor aplica în anul fiscal 2022. 

 Domnii consilieri vin cu propunerea de a fi comandate plăcuțe cu numere de 

casă identice pentru toată lumea și să fie distribuite locuitorilor comunei Boghiș, iar 

anul următor să fie încasată contravaloarea acestor plăcuțe când vor veni să plătească 

impozitul. Domnul primar menționează că se va întocmi o listă a imobilelor pe care 

sunt amplasate construcții pentru a putea comanda plăcuțele cu numerele existente.  

 Acestea fiind discutate 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. 55 din data de 25 noiembrie 2021  

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 

2022 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

organizării concursului de desen cu tematica ”Crăciunul în familie” 

 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.  

 Domnia sa este de părere că organizarea unui astfel de concurs ar motiva 

copiii să dea curs creativității, să se exprime prin artă, să li se dezvolte latura artistică 

și dragostea pentru frumos, motiv pentru care propune domnilor consilieri să adopte 

o hotărâre prin care să aloce suma de 1000 lei, din capitolul bugetar 67.02.50 ,,Alte 

servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” art. 20.01.09 ,,Materiale și prestări 

servicii cu caracter funcțional”, în vederea organizării concursului de desen cu 

tematica ”Crăciunul în familie”, eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor din ciclul 

primar, din comuna Boghiș. Suma alocată va fi utilizată pentru acordarea diplomelor 

și premierea participanților. Din juriu va face parte și doamna consilier Fekete Klara. 

 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 prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 56 din data de 25 noiembrie 2021  

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării concursului de 

desen cu tematica ”Crăciunul în familie”. 

  

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii octombrie 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. 

1467/11.11.2021, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

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

domnul primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 2114 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. 57 din data de 25 noiembrie 2021  

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii octombrie 2021 
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 5. Proiect de hotărâre privind modificarea costului mediu lunar pentru 

un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 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  menționează că Asociația Culturală ,,Banffy” Boghiș, a 

solicitat, în vederea reînnoirii acreditării serviciului de îngrijire socială la domiciliu a 

persoanelor vârstnice, angajarea unei asistent social – cerință obligatorie. Ca urmare 

costului mediu lunar va suferi o majorare de 902 lei, ce reprezintă salariul de bază 

brut lunar al asistentului social, angajat cu o fracțiune de normă de 3 ore/zi.  

 Domnii consilieri sunt conștienți că fără acreditare serviciul de îngrijire la 

domiciliu al persoanelor vârstnice nu poate funcționa motiv pentru care 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 prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 58 din data de 25 noiembrie 2021  

privind modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea 

plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de 

îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul 

Grădiniţei Boghiş 

 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. În ultimii ani s-au 

acordat copiilor de grădiniță și elevilor din cadrul școlii gimnaziale pachete-cadou cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă. Domnul primar consideră că această mică atenție din 

partea autorității locale aduce bucurie în sufletele copiilor motiv pentru care propune 

păstrarea acestui obicei și alocarea sumei de 7.000 lei în vederea achiziţionării şi 

acordării unor pachete – cadou, elevilor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş şi 

copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

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

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 10 

consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 59 din data de 25 noiembrie 2021  

privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor 

pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş 
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 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile 

situate în intravilanul comunei Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj 

 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 domnilor consilieri aprobarea achiziționării a două imobile înscrise în 

Cărțile funciare nr. 50900 Boghiș și 50990 Boghiș, în realitate un singur imobil care 

este înscris în două cărți funciare, la prețul stabilit în Procesele-verbale de negociere 

nr. 5684 din 19.11.2021 și nr. 5685 din 19.11.2021 întocmite de Comisia de 

negociere. 

 În vederea achiziționării a fost întocmit Raportul de evaluare nr. 

32/09.11.2021 întocmit de S.E. Expert S.R.L. – ing. Sabău Emil-Nicolae, evaluator  

autorizat A.N.E.V.A.R., posesor al legitimației nr. 15872, prevăzut în anexa nr.1 la 

proiectul de hotărâre și care se supun aprobării Consiliului Local al Comunei 

Boghiș. Se supune aprobării și Procesele-verbale de negociere nr. 5684 din 

19.11.2021 și nr. 5685 din 19.11.2021, prin care au fost negociate prețurile de 

vânzare-cumpărare a celor două imobile, la suma de 50.000 lei, respectiv 70.000 lei. 

Suma de 120.000 lei se află în bugetul local la partea de investiții.  

 După încheierea procedurilor de vânzare-cumpărare, imobilele vor intra în 

domeniul public al Comunei Boghiș. 

 Domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba anunță că nu dorește să voteze la 

acest punct al ordinii de zi. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma inițiată. Votează pentru 9 consilieri locali din cei 10 prezenți; nu 

sunt voturi împotrivă; domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba se abţine. 

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 60 din data de 25 noiembrie 2021  

aprobarea achiziționării unor imobile situate în intravilanul comunei Boghiș, 

satul Boghiș, județul Sălaj 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor 

economici pentru obiectivul ”Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada 

Principală” 

 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 aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul 

”Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”, conform anexei ce face 

parte din proiectul de hotărâre. Investiția este absolut necesară pentru a asigura 

circulația pietonală în satul Boghiș. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea 

făcută și nu au obiecțiuni la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul 
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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. 61 din data de 25 noiembrie 2021  

privind privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru 

obiectivul ”Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală” 

 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor 

economici pentru obiectivul ”Construire trotuar betonat Bredasikator” 

 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 domnilor consilieri aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru 

obiectivul ”Construire trotuar betonat Bredasikator”, conform anexei ce face parte 

din proiectul de hotărâre. Investiția este absolut necesară pentru a asigura circulația 

pietonală în satul Bozieș. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută și nu au obiecțiuni la 

acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care 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. 62 din data de 25 noiembrie 2021  

privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul 

”Construire trotuar betonat Bredasikator” 

 

 10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Strategiei de Dezvolare 

Locală a Comunei Boghiș pentru perioada 2021-2027 

 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 s-a lucrat foarte mult la elaborarea strategiei, este realizată după o 

analiză amplă a posibilităților, obiceiurilor și a vieții cotidiene din comuna Boghiș, 

pliată pe nevoile și posibilitățile de dezvoltare ale comunei, planificarea strategică 

fiind un proces sistematic, prin care comunitățiile pot să îşi creeze imaginea 

viitorului şi pot concepe etapele necesare, în funcție de resursele și potențialele 

locale, pentru a realiza acel viitor. În acest sens Strategia de Dezvoltare a Comunei 

Boghiș, va conține dezvoltarea şi prosperitatea pe termen lung, coeziunea materială 

şi socială, a valorilor culturale şi a calității vieții, alături de modernizarea 

infrastructurii, creşterea economică, crearea unei societăți incluzive şi a unui sistem 

de protecție socială adaptat nevoilor locale. 

 Domnul primar propune Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei de Dezvolare Locală a Comunei Boghiș pentru perioada 

2021-2027 în forma inițiată. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, 
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nu au obiecțiuni la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care 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. 63 din data de 25 noiembrie 2021  

aprobarea Strategiei de Dezvolare Locală a Comunei Boghiș pentru perioada 

2021-2027 

 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui 

imobil din domeniul public al Comunei Boghiș 

 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 domnilor consilieri adoptarea unei hotărâri privind schimbarea destinației 

unui imobil din domeniul public al Comunei Boghiș, deoarece la ora actuală 

Biblioteca Comunală Boghiș funcționează într-un spațiu aflat în mansarda clădii 

anexă la sediul Primăriei comunei Boghiș, iar imobilul achiziționat în cursul anului 

curent, situat în Comuna Boghiș, Satul Boghiș, nr. 526, județul Sălaj ar fi potrivit 

destinației de bibliotecă, după o amplă renovare și modernizare pentru care se 

dorește accesarea unor fonduri nerambursabile. Domnul primar propune Consiliului 

local aprobarea schimbării destinației imobilului în suprafață de 80 mp, cu teren 

aferent în suprafață de 3341 mp, înscris în CF nr. 50173 al comunei Boghiș, situat în 

Comuna Boghiș, Satul Boghiș, nr. 526, județul Sălaj, din imobil cu destinație de casă 

în imobil cu destinație de bibliotecă. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au obiecțiuni la acest 

punct al ordinii de zi, motiv pentru care 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. 64 din data de 25 noiembrie 2021  

privind aprobarea schimbării destinației unui imobil din domeniul public al 

Comunei Boghiș 

 

 12. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE 

DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE 

COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL SĂLAJ” 

 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 domnilor consilieri să aprobe necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al investiției prin implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE 

COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL SĂLAJ”, deoarece comuna are nevoie de un 
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tractor dotat cu cele necesare întreținerii spațiilor publice pe timp de vară și pe timp 

de iarnă. Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului se încadrează în 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Boghiș. Proiectul nu va fi generator de venit. 

Toate cheltuielile aferente Proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele 

necesare pentru cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) se prevăd în bugetul local 

pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. Autoritățile administrației 

publice trebuie să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanța a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 

cadrul Proiectului. 

 Domnul primar este de părere că ar fi păcat să nu solicite finanțarea achiziției 

echipamentelor pentru dotarea tractorului având în vedere că există această 

posibilitate prin GAL Crasna Barcău. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au obiecțiuni la acest 

punct al ordinii de zi, motiv pentru care 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. 65 din data de 25 noiembrie 2021  

privind implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE 

PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BOGHIŞ, 

JUDEȚUL SĂLAJ” 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 15 decembrie 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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al Comunei Boghiș. 

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

             SZABÓ ZSOLT             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


