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HOTĂRÂREA NR. 44   

Din data de 17 august 2022 

Privind modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022, aprobată prin 

Hotărârea nr. 10 din data de 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 17 

august 2022 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 3598 din 17.08.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 3604 din 17.08.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare nr. 3613 din 17.08.2022 al comisiei de specialitate; 

- prevederile art. 41 alin. (1) și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 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. Se aprobă modificarea poziției nr. 16 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții 

pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 10 din data de 10 februarie 2022 privind aprobarea 

bugetului local pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la 

prezenta hotărâre.   

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 

Compartimentul buget și finanțe. 

       Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
 

 

 

                   PREŞEDINTE                     CONTRASEMNEAZĂ 

               DE ŞEDINŢĂ    PENTRU SECRETAR GENERAL 

          BUDAI ÁRPÁD-FERENC                    CONSILIER JURIDIC 

                     DOBA SZILÁRD SZABOLCS 

 



 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș 

Nr. 44 din data de 17 august 2022 
 

 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 

PE ANUL 2022 

                                                                         -lei- 
Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv/ 

Proiect/categorie de investiție aprobată 

Buget-

sursa  

de 

finantare 

Capitol/ 

titlul 

de chelt. 

bugetara 

Credite 

bugetare 

aprobate 

pentru 

anul curent 

Credite de 

angajament 

aferente 

anului curent 

Valoarea 

angajamen-

telor 

legale 

încheiate 

în anul 

curent 

Credite bugetare destinate stingerii 

obligațiilor de plata rezultate din 

angajamentele legale incheiate 

din care pentru plata: 

Total credite 

bugetare 

destinate plății 

obligațiilor 

rezultate din 

angajamente 

legale încheiate 

Angaja-

mentelor 

legale 

încheiate 

în anii 

anteriori  

cu termen 

de plată în 

anii 

anteriori, 

restanțe 

la 31.12 

anul 

precedent 

Angajamen-

te legale 

Încheiate în 

anii 

anteriori cu 

termen de 

plată.în 

anul curent 

Angajamente 

legale 

încheiate în 

anul curent cu 

termen de 

plată în anul 

curent 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 

16. Modernizarea sistemului de iluminat 

public stradal, comuna Boghis, 

judetul Salaj 

A 70.02/71 36.000 36.000 0 0 0 36.000 36.000 

 

 

          PREŞEDINTE                       CONTRASEMNEAZĂ 

           DE ŞEDINŢĂ                   PENTRU SECRETAR GENERAL 

          BUDAI ÁRPÁD-FERENC                                          CONSILIER JURIDIC 

                   DOBA SZILÁRD SZABOLCS 

 


