
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA Nr. 12  

Din data de 10 februarie 2022  

privind aprobarea participării Comunei Boghiș,  în calitate de membru asociat, 

 în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei” 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 

februarie 2022  

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 481 din 02.02.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 518 din 03.02.2022 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 638 din 09.02.2022 al comisiei de specialitate;  

- prevederile Legii nr 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 89, alin. (1) și (2), art. 129, alin. (2) lit. e), alin. 9 lit. a) și ale art. 196, 

alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Boghiș, în calitate de membru asociat, în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei”, persoană juridică de drept privat, cu 

sediul în  municipiul Zalău, strada Unirii, nr. 7,  județul Sălaj. 

 Art.2. Reprezentarea Comunei Boghiș în Adunarea Generală a Asociației se face de către  

primarul Comunei Boghiș, sau după caz, de către persoana desemnată de acesta prin act 

administrativ. 

 Art.3. Se împuternicește primarul Comunei Boghiș să semneze orice document necesar 

în relația cu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei”.  

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul Comunei 

Boghiș. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei”; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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