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ANUNȚ 
Prealabil de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele situate 

pe raza Comunei Boghiș aferentă investiției de interes național ,,Autostrada Brașov – Tg. 
Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău km 0+000 – km 80+054, pe 
teritoriul localităților Sînpaul din județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, 

Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, 
 Nușfalău, Ip și Marca, din județul Sălaj” 

 
 În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 7/1996 anunțăm afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele situate pe raza comunei Boghiș aferentă 
investiției de interes national ,,Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 
Mihăiești – Suplacu de Barcău km 0+000 – km 80+054, pe teritoriul localităților Sînpaul din 
județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de 
Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca, din județul Sălaj”, după cum urmează: 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Mal 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Alsohegy  
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Viile 1 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Viile 2 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Szabotag 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Hegyteto 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Elekes arabil 
 - Planul parcelar și lista deținătorilor  - Tarla Valea Silvașului 
Data de început a afișării: 17.05.2021 
Data de sfârșit a afișării: 16.07.2021  
 
 Documentele tehnice vor fi afișate la Căminul cultural din satul Boghiș, unde pot fi 
consultate începând cu data de 17.05.2021, în zilele de luni între orele 09:00 – 14:00 și în zilele de 
joi între orele 13:00–17:00, precum și pe pagina de internet a autorității publice locale 
www.primariaboghis.ro. 
 Cererea de rectificare a informațiilor din documente tehnice se poate face în termen de 60 
de zile de la data afișării și trebuie insoțită de documente doveditoare. 
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