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Nr. 1 

Din 31 ianuarie 2023 

 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 11 consilieri locali. Din oficiu participă primarul și 

secretarul general al comunei. La ședință mai participă și doamna Béres Dóra, 

consilier în cadrul Compartimentului Buget și Finanțe. 

 Ședința consiliului local s-a desfășurat în sala de ședință. 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. 33 din 25 

ianuarie 2023 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 27 

decembrie 2022. Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul 

procesului-verbal. Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 27 

decembrie 2022. Votează pentru toţi cei 11 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 2 februarie 2023, 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 27 decembrie 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 pentru validarea Dispoziției nr. 3 din data de 5 ianuarie 

2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 

2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2023; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 

2023-2024; 

6. 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; 

7. 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 2023;  

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

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

2023, din pădurea proprietate publică a Comunei Boghiș; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile de pe raza comunei Boghiș, județul Sălaj; 

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

februarie, martie și aprilie 2023. 

 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma 

prezentată.  

Votează pentru toţi cei 11 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 pentru validarea Dispoziției nr. 3 din data de 5 

ianuarie 2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 

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 2022 în sumă de 

1044607,42 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 31 ianuarie 2023 

pentru validarea Dispoziției nr. 3 din data de 5 ianuarie 2023 privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare 

pe anul 2022 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

pe anul 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 domnilor consilieri aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Comunei 

Boghiş pe anul 2022 care este în sumă de 5.282.011,21 lei la partea de venituri şi 

în sumă de 3.900.506,51 lei la partea de  cheltuieli, cu un excedent bugetar de 

1.381.504,70 lei. 

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

adăugat la acest punct al ordinii de zi, deoarece sumele reprezintă situația reală 

existentă în contabilitate.  

Domnul 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. 2 din data de 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2022 
 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 

 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 și de către 

doamna Béres Dóra - consilier în cadrul Compartimentului buget și finanțe.  

Bugetul anului 2023 va în sumă de 3.849,00 mii lei la partea de venituri şi în 

sumă de 5.230,50 mii lei la partea de cheltuieli, repartizată pe capitole şi articole, 

conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.  

Domnul primar menționează că veniturile secțiunii de funcționare sunt 

insuficiente, sumele au fost alocate acolo unde este absolut necesar, iar pe 

trimestrul IV au rămas descoperite anumite articole bugetare, urmând a se găsi 

soluții pe parcursul anului pentru asigurarea sumelor necesare efectuării 

cheltuielilor de funcționare.  

 Domnul primar propune, conform reglementărilor legale, ca deficitul 

secțiunii de dezvoltare în suma de 1.381,50 mii lei să fie acoperit din excedentul 

anilor precedenți. Domnia sa mai supune aprobării lista obiectivelor de investiții 

din anul 2023, în sumă totală de 1.903,50 mii lei, conform Anexei nr. 2 la 

proiectul de hotărâre. Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează în ce constă 

amenajarea parcării de lângă primărie. Domnul primar menționează că pentru 

această lucrare e nevoie de un proiect tehnic și va fi cerută opinia unui consultant 

pentru a asigura locuri de parcare și pentru a înfrumuseța și centrul comunei. Tot 

domnul consilier Szabó Zsolt se interesează unde va fi amenajat parcul de joacă. 

Domnul primar menționează că nu s-a stabilit încă locația cea mai potrivită. 

Domnul viceprimar propune să fie amenajat lângă școală, în imobilul cu nr. 130, 

dar deocamdată nu se ia o hotărâre în acest sens, există mai multe locații care ar 
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corespunde și se va alege cea mai potrivită dintre ele la data pregătirii realizării 

investiției.  

 Domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba se interesează când va fi gaz 

în comună. Domnul primar menționează că va mai dura, pentru moment încă nu 

este semnat un contract de finanțare. Domnul viceprimar Kovács Béla este de 

părere că realizarea acestei lucrări este atât de anevoioasă și la cât s-a scumpit 

gazul în ultima perioadă oamenii nu vor mai manifesta interes față de această 

investiție pe când se va realiza. Domnul primar mai menționează, legat de această 

problemă, că prin proiect se va asigura racordul și contorul, astfel încât doritorii 

să devină foarte simplu și cu costuri reduse, consumatori.  

 Domnul consilier Szabó Zsolt se interesează unde va fi amenajat parcul 

fotovoltaic. Domnului primar răspunde că pentru realizarea acestei investiții este 

nevoie de un spațiu mai mare și se va stabili locul potrivit împreună cu un 

proiectant care va specifica condițiile necesare realizării acestei investiții.  

 Nemaifiind 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 
 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pentru anul 2023 

 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 prezintă Programul achizițiilor publice pe anul 2023, 

prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre inițiat. Domnii consilieri nu au obiecții 

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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 

2023 

  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru 

anul şcolar 2023-2024 

 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. 
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 Astfel prin adresa nr. 9748 din 15.12.2022 Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj a emis avizul conform pentru anul școlar 2023-2024 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  

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 2022-

2023. 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.  

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

abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 2023-2024; 

 

 

 6. 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 

 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. 

Prin adresa nr. 01041 din 04.01.2023 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 2023, de la 2550 

lei/luna la 3000 lei/lună, în conformitate cu HG nr. 1447/2022 și a crescut tariful 

contractului de prestări servicii de contabilitate de la suma de 250 lei la suma de 

320 lei. 
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 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 10013 lei pentru 

cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a 

persoanelor vârstnice. 

 Domnii consilieri sunt conștienți de impactul pe care îl are creșterea 

salariului minim pe economie asupra costului serviciului și implicit asupra 

serviciului de contabilitate motiv pentru care sunt de acord cu propunerea 

domnului primar. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma inițiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi 

împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 31 ianuarie 2023 

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 
 

 7. 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 2023 

 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 2023. 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 11 consilieri locali; fără voturi 

împotrivă, fără abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 31 ianuarie 2023 

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 2023 
 

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

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

producție 2023, 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 și a prețului 

pentru vânzarea directă a masei lemnoase provenită, în anul de producție 2023, 
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provenită din pădurea proprietate publică a Comunei Boghiș pe specii, pe grade 

de accesibilitate și pe sortimente, conform anexelor la proiectul de hotărâre.  

 Prețurile de referință prevăzute în anexele proiectului de hotărâre au fost 

comunicate de Ocolul Silvic Stejarul Zalău; acesta reprezintă prețurile pe m3 de 

masă lemnoasă pe picior stabilit în condițiile de piață, în funcție de specie sau 

grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura produsului, se 

utilizează pentru calculul prețului APV și pentru a stabili prețul (fără TVA) la 

vânzare directă a materialului lemnos fasonat.  

 Domnii consilieri nu au obiecții 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 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea prețului de referință și a prețului pentru vânzarea directă 

a masei lemnoase provenită, în anul de producție 2023, din pădurea 

proprietate publică a Comunei Boghiș 

  

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului pastoral 

pentru pajiștile de pe raza comunei Boghiș, județul Sălaj 

 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 menționează că ”Amenajamentul pastoral” reprezintă 

documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice 

necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor și în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (2) din OG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 ,,Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, 

valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, 

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.,, 

 Pentru comuna Boghiș Proiectul Amenajamentului Pastoral a fost realizat 

de  grupul de lucru constituit la nivel județului Sălaj, în condițiile art. 9 alin. (9) 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, fiind înregistrat la Direcția pentru Agricultură Sălaj - Oficiul pentru 

Studii Pedologice și Agrochimice sub nr. 328/11.08.2020 pentru suprafața de 

608,47 ha pășuni și fânețe aparținând domeniului public și privat al comunei 

Boghiș, precum și deținătorilor – peroane fizice și juridice de pe raza Comunei 

Boghiș. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013, 

proiectul amenajamentului pastoral trebuie supus aprobării Consiliului local. În 

baza acestor considerente domnul primar propune aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma inițiată.  

Domnii consilieri au studiat documentația și sunt de acord cu aprobarea 

Amenajamentului pastoral. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

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

voturi împotrivă, fără abţineri. 
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Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 din data de 31 ianuarie 2023 

pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza 

comunei Boghiș, județul Sălaj 

 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023 

 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 alegerea 

președintelui de ședință pe următoarele trei luni. Domnul consilier Szabo László 

îl propune pe domnul consilier Budai Barna. Nu sunt alte propuneri.  

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea făcută. Votează 

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

Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10 din data de 31 ianuarie 2023 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și 

aprilie 2023 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului 

local să aibă loc în data de 23 februarie 2023, ora 16:00 cu următorul proiect al 

ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

 
 

                  PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

          DE ȘEDINȚĂ 

            SZABO LÁSZLÓ            FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


