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HOTĂRÂREA Nr. 38 

Din data de 22 iunie 2022  

privind aprobarea Protocolului de colaborare  între  Administrația Bazinală de Apă  

Crișuri Oradea  și Comuna Boghiș pentru lucrări de interes public comun ce vizează 

decolmatarea și regularizarea albiei râului Barcău 

  

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iunie 

2022 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2873 din 22.06.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 2876 din 22.06.2022 al Compartimentului Buget și Finanțe; 

- raportul de avizare nr. 2879 din 22.06.2022 al comisiei de specialiatete din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Boghiş; 

- Protocolul de colaborare înregistrat la Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea sub 

nr. 6784/21.04.2022 și la Comuna Boghiș sub nr. 2075/19.04.2022 ; 

- prevederile art. 2 lit. a) și b), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 853 din 

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (14) 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 Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare  între  Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

Oradea și Comuna Boghiș pentru lucrări de interes public comun ce vizează decolmatarea și 

regularizarea albiei râului Barcău, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul comunei. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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