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Nr. 4 

Din 11 mai 2021 

 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat în şedinţa extraordinară din data de 11 mai 2021, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 11 consilieri locali. Din oficiu participă primarul și 

secretarul general al comunei.  

 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziția nr. 105 din 7 mai 2021 cu 

respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 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 ordinare din data de 15 aprilie 2021. 

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

supune spre aprobare procesul verbal încheiat în data de 15 aprilie 2021. Votează 

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

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, până în data de 13 

mai 2021, 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 15 aprilie 2021. 

 

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

proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în 

intravilanul comunei Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui servicii de ridicări 

topografice și întocmire planuri parcelare în vederea emiterii titlurilor de 

proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră.  

  
 Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi în forma prezentată.  
Votează pentru toţi cei 11 consilieri locali prezenți, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 
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 În continuare se trece la discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea 

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat 

în intravilanul comunei Boghiș, satul 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 de raportul de avizare al comisiei 

de specialitate a Consiliului Local. 

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

menționează că potrivit discuțiilor avute în ședința de luna trecută s-a cerut 

întocmirea unui raport de evaluare pentru casa de locuit, anexele și terenul intravilan 

situate în satul Boghiș la nr. 526, jud. Sălaj. Conform raportului de evaluare întocmit 

de expertul autorizat s-a evaluat valoare imobilului la suma de 175000 lei. În urma 

procedurii de negociere care a avut loc în data de 6 mai 2021 între reprezentanții 

comisiei de negociere numită prin Dispoziția nr. 103 din 04.05.2021 și proprietarii 

imobilului evaluat s-a negociat un preț de vânzare-cumpărare de 160000 lei.   

Domnul primar propune domnilor consilieri aprobarea Raportul de evaluare 

întocmite de ing. Pop Septimiu membru al Corpului Experților Tehnici din România 

Filiala Sălaj, posesor al legitimației nr. 11/2012 și ing. Sabău Emil-Nicolae, 

evaluator A.N.E.V.A.R., posesor al legitimației nr. 15872, prevăzut în anexa nr.1 la 

proiectul de hotărâre; aprobarea Procesului-verbal de negociere nr. 2534 din 

06.05.2021 prin care a fost negociat prețul de vânzare-cumpărare al imobilului, 

anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre; aprobarea achiziționării imobilului compus din 

teren intravilan în suprafață de 3341 mp, casă de locuit în suprafață de 80 mp și 

anexe gospodărești, situat în comuna Boghiș, satul Boghiș, nr. 526, jud. Sălaj, înscris 

în Cartea Funciară nr. 50173 a localității Boghiș la numărul cadastral 50173, la 

prețul de 160.000 lei. În proiectul de hotărâre se specifică faptul că după cumpărare 

imobilul va intră în domeniul public al Comunei Boghiș. 

Domnii consilieri sunt de acord cu proiectul de hotărâre în forma inițiată și 

nemaiavând alte probleme de discutat 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. 27 din data de 11 mai 2021 

privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în intravilanul comunei 

Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj. 
  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui servicii de 

ridicări topografice și întocmire planuri parcelare în vederea emiterii titlurilor 

de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră 

 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.  

 Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre inițiat în vederea aprobării 

achiziționării unor servicii de ridicări topografice și întocmire plan parcelar în 
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vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră din 

pădurile Elekes, Ciganygaz și Pupos, situate pe raza comunei Boghiș. Această 

achiziție este absolut necesară deoarece în lipsa unor planuri parcelare nu se pot 

emite titlurile de proprietate pentru care există validări încă din anul 1991, situația 

privind proprietarii este neclară și se vor creea o mulțime de inconveniente deoarece 

o parte din aceste terenuri vor fi afectate de lucrările de utilitate publică  ”Autostrada 

Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 

0+000 – km 80 + 054”. Suma necesară întocmirii documentațiilor topografice, 

aproximativ 34 mii lei, se suportă din bugetul local al Comunei Boghiș. 

 Domnul consilier Balla Francisc este de părere că această sumă este prea 

mare, dar domnul primar spune că prețul de parcelă este undeva la 160 lei/imobil și 

că au fost identificate puțin peste 200 imobile. Domnul consilier Budai Arpad-

Ferenc își prezintă nemulțumirea, deoarece de suma primită ca despăgubire pentru 

autostradă vor beneficia proprietarii, iar documentația topografică trebuie suportată 

în întregime din bugetul local, de ce nu ar contribui și proprietarii? Domnul primar 

spune că obligația emiterii titlurilor de proprietate revine autorităților administrației 

publice locale, dar Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj nu emite titluri 

de proprietate în lipsa planului parcelar, motiv pentru care se impune achiziționarea 

acestui serviciu. Domnul consilier Szabo Zsolt se interesează cum se vor face 

exproprierile pentru pădurea Elekes în lipsa planului parcelar? Domnul primar 

răspunde că va fi rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar și sumele vor fi virate 

proprietarilor doar după emiterea titlurilor de proprietate. Pentru a fi emise titlurile 

de proprietate este nevoie de planul parcelar. Tot domnul consilier Szabo Zsolt se 

interesează cine va lua lemnele care vor fi tăiate ca urmare a lucrărilor de construire 

pentru autostradă. Domnul primar este de părere că acestea vor revenii proprietarilor 

imobilelor afectate, dar domnul consilier se prezintă sceptic în această privință 

spunând că vor fi luate de cei care vor fi prezenți. Domnul primar spune că această 

hotărâre nu aparține unității administrativ teritoriale ci expropriatorului, care va lua 

toate măsurile necesare respectării legislației în vigoare. 

 Acestea fiind discutate, 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. 28 din data de 11 mai 2021 

privind aprobarea achiziționării unui servicii de ridicări topografice și 

întocmire planuri parcelare în vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor cu vegetație forestieră 

 

Domnul primar aduce la cunoștința domnilor consilieri că începând cu data de 

17 mai 2021, planurile parcelare întocmite pentru exproprierile de pe linia autostrăzii 

pot fi consultate de către toți cei interesați, timp de 60 zile, la sediul Căminului 

Cultural din satul Boghiș. 
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Domnul primar anunță că se avansează bine cu lucrările de pietruire drum. 

Domnul viceprimar prezintă situația drumurilor pietruite, problemele întâmpinate și 

modul de soluționare al acestora.  

  

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 27 mai 2021, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei 

Boghiș, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică  

”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de 

Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj 

și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii 

de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” , în proprietatea 

publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului  

(C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  - 

S.A.); 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş. 

 
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

               GHILE ATTILA                         FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


