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Nr. 10 

Din 10 decembrie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 10 decmbrie 2020, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 10 consilieri locali în funcție, precum și domnul 

Szentmihályi Attila-Csaba, supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din 

România, a cărui mandat de consilier local a fost validat prin încheierea civilă nr. 

1035 din 23.11.2020 a Judecătoriei Șimleu Silvaniei, care urmează a depune 

jurământul în cadrul ședinței de azi. Din oficiu participă primarul și secretarul 

general al comunei. La ședință mai participă și doamna Kabai Hajnalka, consilier în 

cadrul Compertimentului buget și finanțe. 

 Ședința consiliului local s-a desfășurat în sala de ședință, cu respectarea 

regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă 

medicală, respectiv cu purtarea măștilor de protecție. 

 Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 229 din 10 decembrie 

2020 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și 

alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, secretarul general al comunei supune spre aprobare cele 

consemnate în procesul verbal al ședinței ordinară din data de 10 noiembrie  2020. 

Domnul primar și domnii consilieri nu contestă conținutul procesului-verbal. Se 

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 10 noiembrie 2020. Votează 

pentru toţi cei 10 consilieri locali în funcție, fără abţineri, fără voturi împotrivă. 

 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (17) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, până în data de 13 decembrie 2020, secretarul general al 

comunei va afișa la sediul primăriei şi va publica pe pagina de internet 

www.primariaboghis.ro o copie a procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 

10 noiembrie 2020. 

 

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei:  

 1. Depunerea jurământului de către domnul Szentmihályi Attila-Csaba, 

supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, a cărui mandat de 

consilier local a fost validat prin încheierea civilă nr. 1035 din 23.11.2020 a 

Judecătoriei Șimleu Silvaniei ; 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;  
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 3. Proiect de hotărâre privind revocarea actualului reprezentant  legal de 

proiect și numirea unui nou reprezentant legal în cadrul contractului de finanțare nr. 

C0720AN00011663300160/18.09.2017 pentru proiectul “EXTINDERE SISTEME 

DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 

BOGHIȘ, JUDEȚULSĂLAJ” și în cadrul contractului de finanțare nr. 

C1920074X219563302075/ 04.06.2018 pentru proiectul «RENOVARE ȘI 

MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ»; 

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a imobilului - 

Sediul Primăriei Boghiş, înscris în CF nr. 50388 Boghiş ca urmare a implementării 

proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”; 

 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Boghiș în 

Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul Director al Asociației Silvice 

Stejarul Zalău precum și în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliu Director 

al Ocolului Silvic Stejarul Zalău; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii 

noiembrie 2020; 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înrolării Comunei Boghiș în sistemul 

electronic de plăți ghiseul.ro. 

   
 Domnul primar anunță retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea înrolării Comunei Boghiș în sistemul electronic de plăți ghiseul.ro 
și propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40  din 10 

noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Boghiș; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării 

concursului de creație literară ,,Ce reprezintă pentru mine Crăciunul”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat, din comuna Boghiș; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor clădiri aflate în domeniul 

public al Comunei Boghiș. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma completată.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

  

 În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu mdificările și completările ulterioare, înainte de a se trece la 

discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi doamna secretar general 

prezintă încheierea civilă nr. 1035 din 23.11.2020 a Judecătoriei Șimleu Silvaniei 

prin care a fost validat mandatul de consilier local al domnului Szentmihályi Attila-

Csaba, supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România. 
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Domnului Szentmihályi Attila-Csaba este chemat să depună jurământul în fața 

consiliului local. După depunerea jurământului domnul Szentmihályi Attila-Csaba 

intră în exercitarea atribuțiilor de consilier local dobândind drept de vot în adoptarea 

hotărârilor a căror proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi.  

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi de raportul de avizare al comisiei 

de specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 

Prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-

3900/08.12.2020 s-a comunicat alocarea unei sume de 63 mii lei conform HG nr. 

1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale sumă necesară pentru plata drepturilor 

asistenților personali, respectiv a indemnizațiilor de însoțitor. Totodată, se impune 

efectuarea unor virări de credite între capitole și articole bugetare deoarece gradul de 

colectare al anumitor categorii de impozite nu a atins nivelul estimat pe când la 

altele a depășit nivelul estimat motiv pentru care se face o reglare între sumele 

aferente conturilor de venituri pentru ca acestea să reflecte realitatea. Constatând 

existența unui deficit la unele capitole și articole bugetare privind existența sumelor 

necesare efectuării plății unor servicii, se impune alocarea sumelor de la capitole 

excedentare. Propunerile cu virările de credite între capitole și articole bugetare sunt 

prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre.   

Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma prezentată.  

Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 49 din data de 10 decembrie 2020 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  
  

 2. Proiect de hotărâre privind revocarea actualului reprezentant  legal de 

proiect și numirea unui nou reprezentant legal în cadrul contractului de 

finanțare nr. C0720AN00011663300160/18.09.2017 pentru proiectul 

“EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE 

CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚULSĂLAJ” și în cadrul contractului 

de finanțare nr. C1920074X219563302075/ 04.06.2018 pentru proiectul 

«RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ»  

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de către domnul 

primar, este însoţit de raportul de specialitate și de raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 
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Ca urmare a alegerilor se impune adoptarea unei hotărâri prin care să fie 

revocat actualul reprezentant legal – doamna Marina Ida-Magdolna și numirea unui 

nou reprezentant în cadrul proiectelor aflate încă în implementare în Comuna 

Boghiș, respectiv “Extindere sisteme de canalizare menajeră și alimentare cu apă în 

comuna Boghiș, județul Sălaj” și ”Renovare și modernizare sediul primăriei Boghiș, 

județul Sălaj”.  

Domnul primar propune ca domnia sa să fie numit reprezentant legal de 

proiect, primarul fiind persoana care interacționează cu toți factorii agregați în 

derularea unui proiect, fiind în măsură să ia decizii, să solicite și să comunice toate 

datele necesare implementării unui proiect. 

Domnii consilieri sunt de accord cu propunerea făcută. Nu sunt obiecțiuni 

referitor la acest punct al ordinii de zi.  

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 10 decembrie 2020 

privind revocarea actualului reprezentant  legal de proiect și numirea unui nou 

reprezentant legal în cadrul contractului de finanțare nr. 

C0720AN00011663300160/18.09.2017 pentru proiectul “EXTINDERE 

SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚULSĂLAJ” și în cadrul contractului de finanțare 

nr. C1920074X219563302075/ 04.06.2018 pentru proiectul «RENOVARE ȘI 

MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ».  

 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a 

imobilului - Sediul Primăriei Boghiş, înscris în CF nr. 50388 Boghiş ca urmare 

a implementării proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL 

PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ” 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Având în vedere 

că în luna octombrie 2020 a avut loc recepția lucrării de renovare și modernizare a 

sediului primăriei se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului - Sediul 

Primăriei Boghiş, înscris în CF nr. 50388 Boghiş ca urmare a implementării 

proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere.  Domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 51 din data de 10 decembrie 2020 

privind modificarea valorii de inventar a imobilului - Sediul Primăriei Boghiş, 

înscris în CF nr. 50388 Boghiş ca urmare a implementării proiectului 
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”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”. 

 

 

 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei 

Boghiș în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul Director al 

Asociației Silvice Stejarul Zalău precum și în Adunarea Generală a 

Acționarilor și în Consiliu Director al Ocolului Silvic Stejarul Zalău 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul primar propune ca domnul viceprimar Kovács Béla să fie desemnat 

ca reprezentant al Comunei Boghiș în Adunarea Generală a Acționarilor și în 

Consiliul Director al Asociației Silvice Stejarul Zalău precum și în Adunarea 

Generală a Acționarilor și în Consiliu Director al Ocolului Silvic Stejarul Zalău.   

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere, motiv pentru care 

domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 Votează pentru 10 din cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă ; o 

abținere din partea domnului Kovács Béla. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52 din data de 10 decembrie 2020 

privind desemnarea reprezentantului Comunei Boghiș în Adunarea Generală a 

Acționarilor și în Consiliul Director al Asociației Silvice Stejarul Zalău precum 

și în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliu Director al Ocolului Silvic 

Stejarul Zalău 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă 

lunii noiembrie 2020 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Domnia sa 

propune ca la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 

1784/02.12.2020, să se deconteze naveta cadrelor didactice navetiste pentru luna 

noiembrie 2020. Suma necesară se regăsește în bugetul local al anului 2020. Domnii 

consilieri sunt de acord cu această propunere. 

  Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.   

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din data de 10 decembrie 2020 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii noiembrie 2020 
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 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

40 din 10 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Boghiș 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Domnul primar propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 10 

noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Boghiș pentru a fi inclus în componența comisiilor de specialitate și domnul 

consilier Szentmihályi Attila-Csaba. Domnia sa propune ca domnul consilier Kovács 

Béla să fie înlocuit cu domnul consilier Szentmihályi Attila-Csaba în cadrul 

Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, 

protecţie copii, tineret şi sport, iar domnul consilier Budai Árpád-Ferenc propune ca 

domnul consilier Kovács Béla să fie înlocuit cu domnul consilier Szentmihályi 

Attila-Csaba și în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de 

disciplină, protecţia mediului şi turism.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu aceste propuneri, motiv pentru care domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.  

Votează pentru toți cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abțineri.

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 54 din data de 10 decembrie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40  din 10 noiembrie 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Boghiș 

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vedere 

organizării concursului de creație literară ,,Ce reprezintă pentru mine 

Crăciunul”  
 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Domnia sa 

propune alocarea sumei de 1000 lei în vederea organizării unui concurs de creație 

literară pe tema ,,Ce reprezintă pentru mine crăciunul”, concurs ce se adresează 

copiilor domiciliați în comuna Boghiș cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani. 

Participanții vor compune un eseu pe tematica concursului de creație. Eseul va fi 

publicat pe pagina de facebook a comunei. Toți participanții vor primi un premiu de 

participare constând într-o diplomă și o cartea. Se vor acorda 3 premii principale. Un 

premiu de specialitate, acordat de comisia de jurizare, pentru copiii cu vârsta 

cuprinsă între 10 și 12 ani, un premiu de specialitate, acordat de comisia de jurizare, 

pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani și un premiu de popularitate în 

funcție de voturile obținute pe facebook. 
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 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au observații de 

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 

consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 55 din data de 10 decembrie 2020 

privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării concursului de 

creație literară ,,Ce reprezintă pentru mine Crăciunul” 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, din comuna Boghiș 
 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Conform legii 

educației naționale, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, 

de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Cuantumul minim al bursei de 

performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se 

stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. În anul școlar 2020-2021 cuantumul 

minim al burselor școlare este de 100 lei. Cuantumul unei burse acordate din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc 

anual prin hotărâre a consiliului local, motiv pentru care domnul primar propune 

acordarea unui număr de 3 burse de performanță cu o valoare de 100 lei/bursă, 3 

burse de merit cu o valoare de 100 lei/bursă, 3 burse de studiu cu o valoare de 100 

lei/bursă și 5 burse de ajutor social cu o valoare de 100 lei/bursă. 

 Acordarea burselor se face în concordanță cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și ale OMECTS. nr. 

5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, în baza 

criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație al unității școlare, în 

limitele fondurilor repartizate prevăzute la art. 1 și în raport cu integralitatea 

efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru 

corectitudinea şi acordarea burselor şcolare revenind conducerii Școlii Gimnaziale 

Nr.1 Boghiș.  

 Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii 

și susținerii examenului de bacalaureat. Prin excepție, bursele de ajutor social se 

acordă și pe perioada vacanțelor școlare. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au observații de 

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 11 

consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 
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 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 56 din data de 10 decembrie 2020 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului 

școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din 

comuna Boghiș 

 

 9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea demolării unor clădiri 

aflate în domeniul public al Comunei Boghiș 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Domnia sa 

consideră că se impune demolarea unui număr de două clădiri, înscrise în domeniul 

public al Comunei Boghiș deoarece clădirile sunt improprii utilizării și pentru a 

putea fi realizate investiții – construire clădiri noi cu diferite destinații, aceste 

terenuri nu trebuie să fie ocupate de construcții. 

 Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere motiv pentru care 

domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 

Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 57 din data de 10 decembrie 2020 

privind aprobarea demolării unor clădiri aflate în domeniul public al Comunei 

Boghiș 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 29 decembrie 2020, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active 

fixe și a unor obiecte de inventar; 

 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de utilizare a redevenței ce 

revine Comunei Boghiș în baza Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 – 

CT2; 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei 

lemnoase pe picior pentru anul de producție 2021, provenită din pădurea proprietate 

publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente. 

  
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            BALLA FRANCISC                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


