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Nr. 4 

Din 31 martie 2022 

 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. 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. 64 din 25 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 martie 

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

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

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 2 aprilie 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 martie 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 aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

lunii februarie 2022; 

 2. Prezentarea raportului anual al primarului privind starea economică, 

socială şi de mediu a comunei Boghiș.  

 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. 
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 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

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

aferentă lunii februarie 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. 

261/24.03.2022, să se deconteze naveta cadrelor didactice pentru luna februarie 

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

primar propune aprobarea decontării navetei în sumă de 1985 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. 23 din data de 31 martie 2022 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

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

 2. Domnul primar prezintă ”Raportul anual al primarului privind starea 

economică, socială şi de mediu a comunei Boghiș”, raport ce va fi postat pe siteul 

comunei www.primariaboghis.ro, pentru a fi consultat de către toți cei interesați. 

 

 Doamna secretar general menționează că până la această dată au fost 

depuse 9 rapoarte de activitate pe anul 2021 de către domnii consilieri locali. 

Acestea se vor regăsi în dosarul ședinței de azi și vor fi postate pe siteul comunei 

www.primariaboghis.ro, pentru a fi consultat de către toți cei interesați. 

 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 28 aprilie 2022, ora 16:00 cu următorul proiect al 

ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind 

stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022, ce se 

vor aplica în anul fiscal 2023;  

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

mai, iunie și iulie 2022; 

 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 


