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Nr. 1 

Din 27 ianuarie 2022 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022, ora 16:00. La 

ședință participă 9 din cei 11 consilieri locali. Domnii consilieri Ghile Attila și 

Szabó Zsolt lipsesc nemotivat. 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, 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. 24 din 21 ianuarie 

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 20 decembrie 

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

verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 20 decembrie 

2021. 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 29 ianuarie 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 20 decembrie 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 pentru validarea Dispoziției nr. 2 din data de 4 ianuarie 

2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 

2022-2023; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea costului mediu lunar pentru un 

beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente 



 

Pag 2 din 7 

 

furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor 

vârstnice; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 

vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele 

acordate ca ajutor social în anul 2022;  

5. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 

Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 

canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj 

și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare 

a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de 

infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 379/2020; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, 

înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

februarie, martie și aprilie 2022. 

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

absolut necesar, deoarece domnul președinte de ședință Szabó Zsolt lipsește și ca 

urmare trebuie ales un nou președinte de ședință – Proiect de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 27 ianuarie 

2022. 
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma 
completată.  
Votează pentru toţi cei 9 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

ședința ordinară din data de 27 ianuarie 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 menționează că a inițiat proiectul de hotărâre deoarece 

domnul președinte de ședință Szabó Zsolt lipsește și trebuie ales un nou 

președinte pentru ședința de azi. Domnia s-a propune ca președinte de ședință să 

fie domnul Kovács Béla. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută.  

Se supune la vot. Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 27 ianuarie 2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 

27 ianuarie 2022 
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2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 2 din data de 4 

ianuarie 2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare 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 domnilor consilieri să valideze dispoziția prin care s-a aprobat acoperirea 

definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 în sumă de 

688.367,01 lei din excedentul bugetar al anului precedent. 

Dispoziția primarului reflectă situația reală aflată în contabilitate, motiv 

pentru care domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct al ordinii de 

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

iniţiată.  

Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 27 ianuarie 2022 

pentru validarea Dispoziției nr. 2 din data de 4 ianuarie 2022 privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare 

pe anul 2021 
 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru 

anul şcolar 2022-2023 

 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. 

 Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ca în 

fiecare an, reţeaua şcolară a unităţiilor de învăţământ din comună se organizează 

de către autorităţiile administraţiei publice locale, cu Avizul conform al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

 Astfel prin adresa nr. 9260 din 20.12.2021 Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj a emis avizul conform pentru anul școlar 2022-2023 pentru actuala 

structură: 
 

 I. Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 
 

Unitate de învăţământ pentru învăţământ gimnazial Şcoala Gimnazială 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş  

Localitatea: BOGHIŞ 

Nivel de şcolarizare: PRE., PRI., GIM. 

Adresa Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 

128 
 

II. Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 
 

Unitatea de învăţământ  

1. Grădiniţa cu program normal Boghiş  



 

Pag 4 din 7 

 

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 155 

2. Grădiniţa cu program normal Bozieş  

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Bozieş, nr. 105 

 

Rețeaua școlară a anului viitor rămâne aceeași cu cea din anul școlar 2021-

2022. Domnii consilieri  sunt de acord, nu au nimic de adăugat şi nici observaţii 

de făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 27 ianuarie 2022 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 2022-2023 
 

 4. Proiect de hotărâre pentru 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 

 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. 

Prin adresa nr. 12301 din 30.12.2021 Asociația Culturală ,,Banffy” Boghiș, a 

solicitat majorarea costului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

întrucât salariul minim pe economie s-a majorat, de la 1 ianuarie 2022, de la 2300 

lei/luna la 2550 lei/lună, în conformitate cu HG nr. 1071/2021, iar prin adresa 

01061 din 06.01.2022 Asociația Culturală ,,Banffy” Boghiș, a solicitat majorarea 

costului lunar de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice cu 50 lei întrucât 

tariful lunar al contractului de prestări servicii de contabilitate a crescut de la 

suma de 200 lei la suma de 250 lei. 

 Având în vedere cele prezentate domnul primar propune domnilor 

consilieri aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea costului mediu 

lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim de 7867 lei pentru 

cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a 

persoanelor vârstnice. 

Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

inițiată. Votează pentru toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, 

fără abţineri.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 27 ianuarie 2022  

pentru 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 

  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes 

local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru 

sumele acordate ca ajutor social în anul 2022 
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 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 prezintă Planul de lucrări de interes local care vor fi efectuate de 

beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în 

anul 2022. Lucrările propuse sunt efectuate manual, cu asigurarea sănătății și 

protecției în muncă, sunt stabilite cantitativ astfel încât să poată fi efectuate de 

către toate persoanele apte de muncă care au obligația de a efectua lucrări de 

interes local.  

 Domnii consilieri nu au nimic de adăugat 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 9 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 27 ianuarie 2022  

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de 

beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social 

în anul 2022 
  

 6. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-

economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă 

și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj 

și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a 

prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură 

publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern 

nr. 379/2020 

 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 

propune domnilor consilieri să adopte proiectul de hotărâre privind reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție 

a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele 

Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a 

prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură 

publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr. 

379/2020 deoarece și Comuna Boghiș este beneficiar al proiectului.  

  Indicatorii tehnico-economici revizuiți sunt cuprinși în Anexa 1 care face 

parte integrantă din proiectul de hotărâre pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020” ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A. 

 Totodată, trebuie aprobarea consiliului local ca majorarea participării 

Comunei Boghiș la cofinanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020” să fie suportată din bugetul local. Suma ce revine Comunei Boghiș este de 



 

Pag 6 din 7 

 

4039 euro (cu 190 euro mai mult decât cofinanțarea inițială de 3849 euro) și este 

prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 Se supune aprobării Consiliului local și Strategia de tarifare inclusă în 

Studiul de fezabilitate și ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare 

în perioada 2017-2023” conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre și 

includerea Strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

  Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 

Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Comuna Boghis va fi mandatată să 

semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Comunei Boghiș, 

Actul Adițional la Contractul de Delegare.  

 În baza acestor considerente domnul primar propune domnilor consilieri să 

adopte proiectul de hotărâre în forma inițiată. 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 9 consilieri locali prezenți; fără 

voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 27 ianuarie 2022  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare 

(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-

2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 

2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul 

devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate 

prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020 
 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei 

Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 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 se impune actualizarea componenței comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș înființată 

prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018, deoarece s-a modificat 

reprezentantul poliției.  

 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 9 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, 

fără abțineri. 

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 27 ianuarie 2022    

pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin 

Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018 
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 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile februarie, martie și aprilie 2022 

 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 solicită să se facă propuneri nominale pentru președintele de 

ședință pe următoarele trei luni. Domnul consilier Kovács Béla o propune pe 

doamna consilier Kása Erika. Nu sunt alte propuneri.  

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea făcută. Votează pentru 

toţi cei 9 consilieri locali prezenți; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 27 ianuarie 2022  

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și 

aprilie 2022 
 

În continuare domnul viceprimar Kovács Béla dorește să prezinte domnilor 

consilieri problema deversării apei epurate în șanț. Domnia sa menționează că apa 

epurată se devarsă mai jos de Băile Boghiș, în dreptul campingului Imola 

Rezidence și a unei locuințe particulare, apa băltește, se împute și este un mediu 

prielnic pentru tânțari, cauzând neplăcerii turiștilor și locuitorilor din zonă, motiv 

pentru care este foarte important a se lua măsuri pentru soluționarea acestei 

probleme. Mai mult, se presupune că și Băile Boghiș golesc bazinele și chiar apa 

menajeră în acest șanț, care a fost cursul vechi al râului Barcău.  Domnul primar 

menționează că a vorbit la Compania de Apă, dar având în derulare programul 

POIM nu-și permit să realizeze investiții, cel mult sunt dispuși să încheie un 

protocol de colaborare, dar comuna ar trebui să asigure achiziționarea 

materialelor necesare. Se va ține cont de această investiție la aprobarea bugetului 

pentru anul acesta.    

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

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

ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe 

anul 2021; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022. 
 

 

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

            KOVÁCS BÉLA             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


