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HOTĂRÂREA NR. 42 

Din data de 19 august 2021 

Privind aprobarea amenajării terenului care va fi predat   

Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  în vederea executării obiectivului de 

investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 

562, comuna Boghiș, judeţul Sălaj” 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 19 august 2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4058 din 18.08.2021 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 4064 din 18.08.2021 Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local nr. 4075 din 

18.08.2021; 

- Memoriul tehnic elaborat de către S.C. TECON S.R.L. – Sală de educație fizică școlară -

Proiect tip, Beneficiar Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.; 

- Hotărârea nr. 32 din data de 15 iulie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 562, 

comuna Boghiș, judeţul Sălaj”; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și ale alin. (6) lit. a) 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) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă amenajarea terenului care va fi predat Companiei Naţionale de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire 

„Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 562, comuna Boghiș, judeţul Sălaj”. 

 (2) Cheltuielile necesare efectuării lucrărilor prevăzute la alin. (1) vor fi suportate din 

bugetul local.  

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Cetățenii comunei prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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