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HOTĂRÂREA NR. 60 

Din data de 25 noiembrie 2021 

Privind aprobarea achiziționării unor imobile situate în intravilanul comunei Boghiș, 

 satul Boghiș, județul Sălaj 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 

noiembrie 2021, 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 5688  din 19.11.2021 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 5698 din 19.11.2021 al Compartimentului buget finanțe; 

 - raportul de avizare nr. 5770 din 24.11.2021 al comisiei de specialitate;  

 - prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Raportul de evaluare nr. 32/09.11.2021 întocmit de S.E. Expert S.R.L. – ing. Sabău 

Emil-Nicolae, evaluator  autorizat A.N.E.V.A.R., posesor al legitimației nr. 15872; 

 - Procesele-verbale de negociere nr. 5684 din 19.11.2021 și nr. 5685 din 19.11.2021  

întocmite de Comisia de negociere constituit prin Dispoziția primarului nr. 221 din 19.11.2021;   

 - prevederile art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (2) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.  (1) Se aprobă Raportul de evaluare nr. 32/09.11.2021 întocmit de S.E. Expert 

S.R.L. – ing. Sabău Emil-Nicolae, evaluator  autorizat A.N.E.V.A.R., posesor al legitimației nr. 

15872, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Se aprobă Procesele-verbale de negociere nr. 5684 din 19.11.2021 și nr. 5685 

din 19.11.2021, prin care au fost negociate prețurile de vânzare-cumpărare a celor două imobile, 

Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2.  (1) Se aprobă achiziționarea imobilului situat în com. Boghiș, sat. Boghiș, jud. 

Sălaj, înscris în Cartea funciară nr. 50990 a localității Boghiș, identificat prin număr topo/ 

cadastral 543-544/a/1/1 și 543-544/a/1/1-C1 la prețul de 70.000 lei. 

   (2) Se aprobă achiziționarea imobilului situat în com. Boghiș, sat. Boghiș, nr. 

130, jud. Sălaj, înscris în Cartea funciară nr. 50900 a localității Boghiș, identificat prin număr 

topo/cadastral 50900 la prețul de 50.000 lei 

 Art.3. După încheierea procedurilor de vânzare-cumpărare, imobilele prevăzute la art. 2 

alin.(1) și alin. (2) vor intra în domeniul public al Comunei Boghiș. 

 Art.4. Se împuterniceşte domnul Bernáth István, primarul Comunei Boghiș pentru a 

semna contractele de vânzare-cumpărare, în forma autentică, în numele Comunei Boghiș. 

  



 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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