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HOTĂRÂREA NR. 18 

Din data de 15 martie 2021 

Privind constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Boghiș pentru identificarea 

aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare 

 
 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 15 martie 2021  

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 923  din 17.02.2021 al primarului comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 1393 din 05.03.2021  al Compartimentului fond funciar și 

urbanism; 

 - raportul de avizare nr. 1501 din 12.03.2021 al Comisiei de specialitate;  

 - prevederile art. 38³ alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism, aprobat prin Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

233/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi ale alin. (7) lit. b) și k) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Boghiș pentru 

identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare, în 

următoarea componență: 
 

- Kovács Béla – viceprimarul comunei;   

- Doba Szilárd-Szabolcs – consilier juridic în cadrul Compartimentului jurudc și resurse umane;  

- Kinces Anna – consilier în cadrul Compartimentului autoritate tutelară și asistență socială; 

- Égető Lóránd-Ervin – consilier în cadrul Compartimentului registru agricol;    

- Kátai Levente – resposabil fond funciar și urbanism.   
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii grupului de 

lucru. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Persoanele prevăzute la art.1 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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