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HOTĂRÂREA NR. 14 

Din data de 15 martie 2021  

Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin  

Ordinul Prefectului Județului Sălaj 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 

martie 2021 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobarea nr. 1013 din 19.02.2021 al primarului comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 1215 din 26.02.2021 al responsabilului pe probleme de fond 

funciar și urbanism; 

 - raportul de avizare nr. 1497 din 12.03.2021 al comisiei de specialitate;  

 - Cererea înregistrată sub nr. 424 din data de 26.01.2021 prin care numiții Vincze 

András și Vincze Ildiko-Catalina solicită atribuirea dreptului de proprietate asupra terenului 

intravilan în suprafață de 125 mp, proprietatea Statului Român, aferent construcției aflată în 

proprietatea solicitanților, conform cărții funciare nr. 50540  Boghiș; 

 - prevederile art. 36 alin. (3) și ale alin.(6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (1) şi 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. Propunem atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj, a 

terenului intravilan în suprafață de 125 mp aferent casei înscrise în CF 50540 Boghiș, nr. top. 

258.259, situat în comuna Boghiș, satul Boghiș, nr. 165, județul Sălaj, numiților: Vincze 

András, CNP ………………., domiciliat în comuna Boghiș, sat. Boghiș, nr. ………, județul 

Sălaj.și Vincze Ildiko-Catalina, CNP ………………, domiciliată în comuna Boghiș, sat. 

Boghiș, nr. …….., județul Sălaj. 

 



 Art.2. Propunerea va fi înaintată Instituţiei Prefectului Județului Sălaj în vederea 

emiterii Ordinului Prefectului de atribuire în proprietate a terenului, conform art. 36 alin. (6) din 

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

Boghiș. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Numiților: Vincze András și Vincze Ildiko-Catalina  

- Dosarul şedinţei. 
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