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Nr. 6 

Din 26 mai 2022 

 

 
 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2022, ora 16:00. La ședință 

participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă primarul și 

secretarul general al comunei. 

 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. 104 din 20 mai 

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 extraordinare din data de 21 aprilie 

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

verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 21 aprilie 

2022. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali, 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 28 mai 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 21 aprilie 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 dizolvarea, lichidarea și radierea Societății 

BOGHIȘ SERV SRL; 

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

organizării evenimentului ”Ziua copilului”; 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al unui activ 

fix atribuit Comunei Boghiș, cu titlu gratuit; 

 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea nr. 55 

din data de 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a 

taxelor locale pentru anul fiscal 2022; 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunilor martie și aprilie 2022.  
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 Doamna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma  

prezentată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

 1. Proiect de hotărâre privind dizolvarea, lichidarea și radierea 

Societății BOGHIȘ SERV SRL 

 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 dizolvarea, lichidarea și radierea societății BOGHIȘ SERV SRL al cărei 

unic asociat este Comuna Boghiș deoarece societatea nu realizează profit și 

veniturile nu sunt întotdeauna suficiente pentru a acoperii cheltuielile.  

 Domnii consilieri cunosc situația și sunt de acord cu propunerea domnului 

primar cu excepția domnului consilier Szabo Zsolt care nu este de acord cu 

dizolvarea societății.  

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

iniţiată. Votează pentru 10 din cei 11 consilieri locali; domnul Szabó Zsolt  

votează împotrivă, fără abţineri.    

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din data de 26 mai 2022 

privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății BOGHIȘ SERV SRL 
 

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

organizării evenimentului ”Ziua copilului” 

 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 alocarea sumei de 6000 lei pentru acest eveniment. Este prezentat 

programul evenimentului. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea 

domnului primar. 

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

iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din data de 26 mai 2022 

privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului 

”Ziua copilului” 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al unui 

activ fix atribuit Comunei Boghiș, cu titlu gratuit 

 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 includerea în inventar a auroturismului Volkswagen Phaeton, berlină, 
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care a fost atribuit Comunei Boghiș cu titlu gratuit. Domnul Balla Francisc se 

interesează dacă se mai poate cumpăra autoutilitară dacă se cuprinde în inventar 

acest autoturism. Raspunsul domnului primar este afirmativ. Domnul consilier 

Szentmihályi Attila-Csaba menționează că în mod special autoutilitara ce se va 

achiziționa să fie tracțiune 4x4 pentru a-și face treaba pe teren, atunci când e 

nevoie.  

  Acestea fiind spuse doamna președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 31 din data de 26 mai 2022 

privind aprobarea includerii în inventar al unui activ fix atribuit Comunei 

Boghiș, cu titlu gratuit 

 

 

 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea 

nr. 55 din data de 25 noiembrie 2021 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 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 includerea taxei pentru închirierea buldoexcavatorului în Anexa nr. 8  la 

la Hotărârea nr. 55 din data de 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi aprobarea 

impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022, deoarece  a fost reziliat 

contractul de comodat încheiat cu Boghiș Serv SRL, iar buldoexcavatorul este 

deservit și de un șofer, angajat al primăriei.  Domnul viceprimar menționează că 

buldoexcavatorul s-a aflat în revizie și a fost reparat, reparațiile au presupus 

costuri destul de mari motiv pentru care propune închirierea buldoexcavatorului 

pentru suma de 170 lei/oră. Și domnul consilier Balla Francisc este de acord cu 

propunerea domnului viceprimar, dar domnul consilier Budai Árpád-Ferenc este 

de părere că cetățenilor din comună li se va părea prea mare această taxă. 

Urmează discuții pe această temă, iar în concluzie domnul consilier Balla 

Francisc este de părere că este bună taxa propusă de domnul primar în cuprinsul 

proiectului de hotărâre inițiat, dar să se menționeze în hotărâre că prima oră nu se 

divide. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere deoarece deplasarea 

utilajului de la garaj la locul în care trebuie să lucreze și înapoi la garaj implică 

niște costuri, iar acest aspect trebuie luat în considerare la stabilirea taxei.  

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

completată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 32 din data de 26 mai 2022  

pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea 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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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

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

aferentă lunilor martie și aprilie 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.  

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

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

546/03.05.2022, să se deconteze naveta cadrelor didactice pentru lunile martie și 

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

domnul primar propune aprobarea decontării navetei în sumă totală de 3652 lei. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

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

iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din data de 26 mai 2022 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor martie și aprilie 

2022 

  

 În continuare domnul primar prezintă evenimentul anual de premiere care 

va avea loc în data de 4 iunie 2022 în localitatea înfrățită Vámospércs din Ungaria 

unde va primi diplomă de apreciere doamna Marina Ida-Magdolna primar al 

comunei Boghiș în perioada 2005-2020 și la care sunt invitați să participe toți 

doritorii din comuna Boghiș.  

 Domnul primar spune că în cursul zilei de azi a fost un proiectant să 

viziteze locul în care trebuie amenajat spațiul de joacă în curtea școlii mici, dar se 

pare că investiția va fi mai costisitoare decât s-a estimat și că trebuie obținute mai 

multe avize. Domnul Szabó Zsolt este de părere că mai bine s-ar amenaja spațiul 

de joacă lângă școala mare, dar domnul primar răspunde că acolo trebuie întâi 

obținută autorizația de demolare, de realizat lucrările de demolare, ceea ce 

implică costuri mai mari și un timp mai îndelungat pentru amenajarea spațiului de 

joacă. Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc menționează că acel teren a fost 

achiziționat pentru realizarea unor investiții mai importante, de exemplu un 

centru de tip after school. Totuși domnul consilier Szabó Zsolt este de părere că s-

ar putea amenaja într-un colț al terenului și spațiul de joacă. Toți ceilalți domni 

consilieri sunt de părere că actuala locație stabilită, în curtea școlii mici, ar fi cea 

mai potrivită. Domnul primar spune că așteaptă opinia proiectantului cu privire la 

posibilitatea de amenajare. 

 În continuare domnul primar menționează că în data de 22 mai 2022 a avut 

loc, în căminul cultural, o ședință publică la  care au participat 46 locuitori din 

comuna Boghiș și 16 din Bozieș și că numerele de casă au fost deja distribuite și 

montate gratuit.  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 23 iunie 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al 

ordinii de zi:  
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 1.  Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase 

provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, în anul de producție 

2022.  

 
 

 

                  PREȘEDINTE              SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

           FEKETE KLARA           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


