STATUTUL
COMUNEI BOGHIŞ
Art.1. În conformitate cu prevederile art. 104 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.
a), alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Boghiș aprobă prezentul Statut.
Art.2. Comuna Boghiş este aşezată la partea de Nord – Vest a țării în nordul
judeţului Sălaj, la o distanţă de 43 km de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului, şi se
învecinează cu următoarele comune: la nord comuna Nuşfalău, la est comuna Crasna,
la vest comuna Plopiş iar la sud comuna Valcău de Jos.
Art.3. Comuna Boghiş este alcătuită din două sate componente: Boghiş şi
Bozieş.
Art.4. Localitatea de reşedinţă comunei este satul Boghiş. Faţă de reşedinţa
unităţii administrativ teritoriale satul component Bozieş este situat la o distanţă de 1,7
km fiind legat prin drum comunal DC 91.
Art.5. Suprafaţa totală a unităţii administrativ teritoriale este de 3027 ha, din
care intravila -nul are o suprafaţă de 485,27 ha şi se prezintă pe localităţi astfel:
- Boghiş: 369,13;
- Bozieş: 116,14.
Art. 6. Echipare tehnico-edilitară:
6.1.Căi de comunicație pe teritoriul comunei Boghiș:
a). Drumuri Județene 2 – lungimea totală 6,5 km
b). Drumuri comunale 4 – lungimea totală 11,05 km,
c). Străzi – 10,33 km,
d). Drum vicinal – 100,9 km.
6.2 Alimentare cu energie electrică: Comuna este electrificată 100%
6.3. Alimentare cu apă: Comuna are sistem centralizat de alimentare cu apă cu
o acoperire de 81%, la sfârșitul anului 2019 se va finaliza extinderea rețeleler de apă
acoperind 100% din necesar.
6.4. Sistem de canalizare: Comuna dispune stație de epurare și de sistem de
canalizare apă menajeră care acoperă 45 % din necesar, prin proiectul de extindere a
rețelelor de canalizare, care are termen de finalizare decembrie 2019, sistemul va
acoperii 100 % necesarul.
6.5 Oficiu poștal: în comună există o agenție poștală rurală cu un angajat.
6.6. Telecomunicație: Comuna are rețea de telefonie fixă și internet pe fibră
optică și acoperire bună cu semnal pe toate rețelele de telefonie mobil
6.7. Fond locativ Comuna are un număr de 765 de gospodării din care:
- satul Boghiș 635 de gospodării
- satul Bozieș 130 gospodării
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Art.7. Istoricul comunei.
Localitatea Boghiş a fost amintită pentru prima oară din anul 1205 sub
denumirea de Bugus, când aparținea cetății Crasnei. Primele documente scrise
datează din anul 1214 sub denumirea de Villa Bogus. Cu denumirea Bagos (Boghiş),
ne întâlnim în jurul anului 1594, când localitatea este evidențiată ca parte a cetății
Șimleului, proprietatea lui Báthory István – principele Transilvaniei și regele
Poloniei. În anul 1576 principele Báthory István cedează domeniile din Boghiș
familiei nobiliare Losonczi Bánffy Boldizsar care o dețin până în anul 1903. Cu
ocazia invaziei tătare din anul 1663 localitatea Boghiş a fost distrusă aproape în
totalitate, rămânând doar două case, locuitorii au fost adunați în biserica Reformată
au fost măcelăriți iar biserica incendiată, au supraviețuit doar câțiva oameni, cei care
s-au refugiant în pădurile apropiate.
Familia Bánffy a avut un rol foarte important în dezvoltarea comunei, familia
construiește în Boghiș un castel în stil baroc în anul 1720 iar în anul 1792 cu ajutorul
lor substanțial, biserica distrusă a fost reconstruită. De numele lor se leagă înființarea
primei școli de băieți în anul 1828 și școala de fete în anul 1868. Primele instituţii de
învăţământ de stat au fost construite la începutul secolului XX, mai precis în anul
1902 când s-a construit grădiniţa de copii iar în anul 1904 şcoala generală.
În anul 1903, ultimul membru al familiei vinde castelul împreună cu domeniile
din Boghiș familiei Ketheli care o dețin până în anul 1949 cănd este naționalizată.
Din punct de vedere administrativ, Boghișul a fost o localitate liberă, cu
administrație proprie, în timpul feudalismului avea chiar rang de oraş. În anul 1968
odată cu reorganizarea administrativ – teritorială, Boghișul împreună cu satul Bozieș
este alipit comunei Nușfalău. În anul 1971, în urma descoperirii izvoarelor termale –
terapeutice din Boghiș, localitatea cunoaște o dezvoltare intensă. Din anul 1990 se fac
demersuri de restabilire a statutului de comună, acest deziderat se realizează în anul
2005, când în baza Legii 176/2005 Boghișul revine la statutul de comună.
De-a lungul timpului activitatea de bază a fost agricultura.
Art.8. Populaţia stabilă în 1 ianuarie 2019, conform datelor statistice
comunicate de INS este de 1924 locuitori, din care pe localităţi:
- Boghiş: 1664
- Bozieş: 260.
Art.9. Componenţa etnică a populaţiei este în prezent următoarea:
- Români: – 6,94 %
- Maghiari: – 68,99 %
- Rromi: – 22,98 %
- Altele: -1,07 %
Art.10. Componența confesională:
- Reformați - 58,18%
- Ortodocși – 21,36%
- Penticostali – 7,75%
- Baptiști – 7,42%
- Adventiști de ziua a 7-a – 2,9%
- Alte religii – 1,02%
- Nedeclarați – 1,34%
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Art.11. Autorităţile administraţiei publice locale sunt Consiliul local ca
autoritate deliberativă; primarul, viceprimarul și aparatul propriu al primarului ca
autoritate executivă. Sediul autorităţii administraţiei publice locale a comunei se află
în localitatea Boghiş la nr.152, județul Sălaj.
Art. 12 Cetățenii comunei Boghiș, vor fi solicitați, îndrumați și ajutați, să
participle activ la viața politică, economică, socială, culturală și sportivă prin
modalități prevăzute de acte normative și tradițiile locale valoroase.
Art.13.(1) Locuitorii comunei Boghiş pot fi consultaţi prin referendum, în
condiţiile legii, asupra problemelor de interes deosebit din comuna noastră cum sunt
cele de natură economică, socială, culturală, sportivă, care se poate organiza pe
comună, dar şi în satul component în situaţiile în care aceste probleme le privesc în
mod direct.
(2) Locuitorii comunei Boghiş pot propune consiliului local, spre dezbatere şi
adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de
unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin
semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral
cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Boghiș.
(3) Iniţiatorii depun la secretarul general al comunei forma propusă pentru
proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija
secretarului general al comunei.
Art.14. Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti
organizate pe sate.
(1) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie ;
(2) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică
a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare acesta ;
(3) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi ;
(4) Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează
primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea
stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul ;
(5) Soluţia adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului general.
Art.15. (1) Patrimoniul comunei Boghiș este alcătuit din bunuri imobile și
mobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei. Aceste bunuri sunt
supuse inventarierii anuale. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic
justificată pentru fiecare caz în parte, în note justificative anexate la inventar.
(2) Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale şi
cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome
şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi
atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ
care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
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Art. 16. În comuna Boghiş funcţionează:
(1) O unitate de învățământ cu personalitate juridică, respectiv Şcoala
Gimnazială Nr.1 Boghiş, cu nivel de școlarizare pre. pri. gim. și două structuri
arondate respectiv Gădinița din satul Boghiș și Bozieș.
(2) În Comuna Boghiş există două Cămine Culturale, unu în satul Boghiş şi
unu în Bozieş. Căminul Cultural din reşedinţa de comună găzduieşte Clubul
pensionarilor și Clubul tineretului.
(3) În comuna Boghiş funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a
Persoanelor Adulte cu Handicap, cabinetul medical – medicină de familie, cabinet
stomatologic și două farmacii.
(4)Unităţile de învăţământ şi de cultură din comună sunt subordonate
Consiliului Local.
(5) În comuna Boghiş funcţionează Serviciul public de salubrizare, Serviciul
public de alimentare cu apă și canalizare – ambele concesiote operatorilor autorizați,
Serviciul de asistență și îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu, servgiciul de
pază, precum și Serviciul voluntar pentru situații de urgență funcționează în regim
propriu.
(6) În comuna Boghiş îşi desfăşoară activitatea 58 de societăţi comerciale,
asociaţii familiare şi intreprinzători particulari cu statut de persoană fizică şi juridică
în următoarele domenii:
- producerea și comercializarea de produse alimentare;
- prestări servicii în domeniul construcţiilor şi tinichigerie;
- prestări servicii în domeniul turismului și servicii conexe;
- prelucrarea lemnului.
(7) Activitatea economică de bază în cadrul comunei este agricultura, comuna
dispune de o suprafaţă de 2542 ha teren agricol, din care 1622 ha arabil, 28 ha vii, 26
ha livezi, 412 ha fîneţe şi 454 ha păşuni.
Art.17. Pe raza comunei Boghiş funcţionează un număr de 3 partide politice :
UDMR, PSD, PNL şi un ONG Asociaţia Culturală "Banffy" Boghiş.
Deasemenea comuna este membră în următoarele
Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară :
a) Asiciația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Barcăului ;
b) Asiciația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj ;
c) Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic
Someș Tisa;
d) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Barcăul ;
e) GAL Valea Crasnei și Barcăului
f) Asociația Comunelor din România
Art.18. Conform planului naţional de amenajare a teritoriului –satul de
reşedinţă: Boghiş este localitate de rangul IV, iar satul component Bozieş este
localitate de rangul V.
Art.19. Consiliul local al comunei Boghiş este constituit din 11 consilieri.
Art.20. Comuna Boghiş îşi va stabili însemnele specifice proprii care se vor
aplica la intrarea în comună şi se vor utiliza în diferite situaţii: manifestări culturale,
sociale, sportive, etc.
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Art.21. Păstrarea datinilor și obiceiurilor străvechi ale comunei, constituie o
preocupere importantă pentru administrația publică locală.
Principalele evenimente organizate la nivelul comunei sunt:
- Fărșangul
- Ziua internațională a femeilor
- Festivalul datinilor și obiceiurilor sărbătorilor pascale
- Ziua bărbaților
- Ziua mamelor
- Ziua copiilor
- Zilele comunei
- Festivalul de teatru al actorilor amatori
- Ziua internațională a vârstnicilor
- Festivalul recoltei
- Festivalul datinilor și obiceiurilor sărbătorilor de iarnă.
Pentru a duce mai departe obiceiurile moștenite, fără a se limita la cele sus
menționate, Consiliul Local poate adopta hotărâri de păstrare, conservare și
popularizare a datinilor, prin organizarea de evenimente culturale finanțate din
venituri proprii în limita bugetelor aprobate în acest sens.
Art.22. Prezentul statut s-a aprobat în sedinţa Consiliului local al comunei
Boghiş din data de 15 noiembrie 2019.
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Anexa la Statutul Comunei Boghiș

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE
"CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI BOGHIȘ”
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Titlul de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” reprezintă cea mai înaltă
distincţie ce poate fi acordată în semn de recunoştinţă şi apreciere acelor persoane care prin
activitatea lor au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea şi bunul renume al comunităţii
locale.
Art. 2. Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a titlului,
categoriile de persoane îndreptăţite la acesta, drepturile şi obligaţiile ce revin titularilor precum şi
condiţiile de retragere a titlului.
Art. 3. (a) Titlul de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș,” este individual şi netransmisibil, putând fi acordat atât în timpul vieţii cât şi post-mortem.
(b) Titlul de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” rămâne valabil şi după
moartea titularului, valabilitatea sa încetează doar prin retragerea titlului, în condiţiile prezentului
regulament.
Art. 4. (a) Acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” se face de către
Consiliul local al comunei Boghiș, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(b) Proiectul de hotărâre poate fi la iniţiat de primarului comunei, de consilierii
locali, de persoanelor juridice, organizațiile neguvernamentale care desfăşoară activitate în
domeniul în care s-a afirmat cel propus, sau de către cetăţenii comunei, susţinută prin semnăturile
a cel puţin 5% din populaţia comunei cu drept de vot.
(c) Acordarea titlului nu este condiționată de cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, sex,
religie sau apartenenţă politică.
CAPITOLUL II
CATEGORII DE PERSONALITĂȚI ÎNDREPTĂȚITE LA PRIMIREA TITLULUI
Art. 5. Titlul de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” poate fi acordat următoarelor
categorii de persoane, enumerarea nefiind însă limitativă:
a) persoane care prin întreaga lor activitate, desfăşurată timp îndelungat, au servit cu
pricepere şi devotament comunitatea locală, fiind modele demne de urmat de către generaţia tânără.
b) personalităţilor politice, ştiinţifice, culturale, cu largă recunoaştere naţională sau
internaţională, care au contribuit la dezvoltarea comunei Boghiș sau au făcut cunoscut numele
acestuia în ţară sau peste hotare;
c) unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau altor persoane care au pus mai presus
decât propria existenţă idealurile de libertate ;
d) persoane care prin acţiunile lor au preântâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau care, punându-şi viaţa în primejdie, au intervenit pentru a salva persoane aflate în pericol
iminent.
e) persoane care prin acţiuni umanitare, donaţii, etc, au produs o îmbunătăţire simţitoare a
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Boghiș;
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f) persoanelor care păstrează o legătură strânsă cu comunitatea locală şi care s-au remarcat
prin rezultate deosebite obţinute în competiţii sau concursuri naţionale sau internaţionale.

CAPITOLUL III
PROCEDURA ACORDĂRII, ÎNMÂNĂRII ȘI ÎNREGISTRĂRII TITLULUI
Art. 6. Documentaţia necesară pentru promovarea propunerii de acordare a titlului de
,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” va cuprinde după caz, următoarele înscrisuri:
a) copie act de identitate şi/sau certificate de stare civilă;
b) curriculum vitae;
c) expunerea de motive a iniţiatorului;
Art. 7. (a) Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al
comunei Boghiș" se aduce la cunoştinţă publică cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii
şedinţei consiliul local în care urmează a fi dezbătut.
(b) După dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre, decernarea titlului de
cetăţean de onoare se face de către primarul comunei Boghiș, în cadru festiv, prin înmânarea către
titular sau reprezentantul acestuia a Diplomei de Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș, precum şi
a unui plachete realizată în acest sens, care conține însemnele comunei, inscripția ,,CETĂȚEN DE
ONOARE AL COMUNEI BOGHIȘ”, precum și anul acordării.
(c) Diploma se înscrie, prin grija secretarulul general al comunei, în Registrul cu
evidența cetățenilor de onoare al comunei Boghiș.

CAPITOLUL IV
INCOPATIBILITĂȚI
Art. 8. Titlul de ,,Cetăţean de Onoare al comunei Boghiș” nu poate fi acordat persoanelor :
(1) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra statului,
crime împotriva umanității, sau pentru a unei infracțiuni săvârșite cu intenție (inclusiv în cazurile în
care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei).
(2) persoanelor care au dosare pe rol în cauze care ar leza imaginea Titularului, propunerea
se va face după clarificarea situației juridice
Art. 9 Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la articolul 8, după caz:
a) nu pot obţine Titlul;
b) pierd Titlul obţinut.

CAPITOLUL V
RETRAGEREA TITLULUI
Art. 10 Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 8 (1);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei
Boghiș,locuitorilor săi sau țării.
c) atunci când ținuta morală a persoanei scandalizea colectivitatea.
Art. 11 Retragerea Titlului se face prin Hotărâre a Consiliul Local al comunei Boghiș cu
votul majorității consilierilor prezenți. La şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar
dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa. În caz de neparticipare, hotărârea
urmează să i se comunice în termen de 15 zile.
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CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE
Art. 12. Detinatorii titlului dobândesc urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- artistice și sportive din
comuna Boghiș.
b) dreptul de-a participa în calitate de invitat la solemnități, ceremonii oficiale și recepții
organizate de primar și consiliu local.
c) scutire de la plata taxelor locale (taxa de salubritate și taxa de pază) în cazul în care are
domiciliul în comună.
Art. 13. Deținătorii Titlului au datoria de-a promova imaginea comunei Boghiș în țară și
peste hotare.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 14 Informaţiile publice referitoare la „Cetăţenii de onoare” vor fi publicate şi în format
electronic pe portalul Primăriei Boghiș
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