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HOTĂRÂREA NR. 28 

Din data de 11 mai 2021 

Privind aprobarea achiziționării unor servicii de ridicări topografice și întocmire  

planuri parcelare în vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra  

terenurilor cu vegetație forestieră 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 

mai 2021  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2569 din 07.05.2021 al Primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 2572 din 07.05.2021 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare nr. 2634 din 11.05.2021 al comisiei de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;    

- prevederile art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea serviciului de ridicări topografice și întocmire plan 

parcelar în vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră din 

pădurea Elekes, situată pe raza comunei Boghiș. 

 (2) Se aprobă achiziționarea serviciului de ridicări topografice și întocmire plan parcelar în 

vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră din pădurea  

Ciganygaz, situată pe raza comunei Boghiș. 

 (3) Se aprobă achiziționarea serviciului de ridicări topografice și întocmire plan parcelar în 

vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră din pădurea 

Pupos, situată pe raza comunei Boghiș. 

 Art.2. Suma necesară întocmirii documentațiilor topografice menționate la art. 1 se suportă 

din bugetul local al Comunei Boghiș. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Boghiș; 

- Cetățenii comunei prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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