
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 74 

Din data de 19 decembrie 2022 

Privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al  

Comunei Boghiș, județul Sălaj 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 

decembrie 2022, 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 6781  din 25.11.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 6934 din 09.12.2022 al Compartimentului fond funciar și 

urbanism; 

 - Declarația pe propria răspundere a secretarului general, având număr de înregistrare 

1844 din 04.04.2022; 

 - Raportul nr. 1620 din 28.03.2022 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Boghiș; 

 - raportul de avizare nr. 7044 din 19.12.2022 al comisiei de specialitate;  

 - Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2007 privind Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Boghiș;  

 - Anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Boghiș” la HG nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și 

al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor aprobate prin HG nr. 

392/2020;   

 - Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației                           

nr. MDLPA-43486/DPFBL-2131/07.06.2022; 

 - În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 289 alin. (5) și art. 607 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Boghiș, 

însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2007, privind însușirea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Boghiș, județul Sălaj, cu modificările și 

completările ulterioare și atestat potrivit anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 

privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, 

orașelor și comunelor din județul Sălaj, cu modificările și completările ulterioare, la 

Secțiunea I, Bunuri immobile”, se modifică și se completează după cum urmează: 

a) Se modifică următoarele poziții: 

-  poziția nr. 2 după cum urmează: coloana 1 – „Codul de clasificare” va avea 

următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana nr. 2 - „Denumirea bunului” va avea următorul 

cuprins: „Școala Gimnazială nr. 1 Boghiș – Corpul B”, coloana nr. 3 – „Elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins: Situat în loc. Boghiș, nr. 148, jud. Sălaj, 



Construcție C2- Școala Gimnazială nr. 1 Boghiș – Corpul B(P): Suprafața totală 

construită la sol/desfășurată = 489 mp, Elemente de structură: fundația din beton, 

zidărie BCA, acoperiș țiglă metalică pe structură lemn, Materiale componente: beton, 

BCA, tiglă metalică, lemn, Regim de înălțime: P, Categoria de folosință: construcții 

administrative și social culturale, Nr. cad. 50652-C2,  Construcție C3- Magazie (P): 

Suprafața totală construită la sol/desfășurată = 32 mp, Elemente de structură: fundația 

din beton, zidărie parțial BCA, parțial deschis pe suport lemn, acoperiș țiglă metalică 

pe structură lemn, Materiale componente: beton, BCA, tiglă metalică, lemn, Regim de 

înălțime: P, Categoria de folosință: construcții anexă, Nr. cad. 50652-C3, Teren 

intravilan: Suprafața de 2.012 mp, Categoria de folosință: curți construcții, Vecinătăți: 

N-proprietate particulară, E-proprietatea publică a comunei Boghiș-drum, S-

proprietate particulară, V-domeniul public al județului Sălaj-DJ 191D, KM 

3+268=˃KM 8+020, Nr. cad. 50652”, coloana nr. 4 - „Anul dobândirii și/sau al dării 

în folosință” va avea următorul cuprins: „2005, 2008, 2013”, coloana nr. 5 – 

„Valoarea de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins: „Valoarea totală 703 din 

care: C2-626, C3-6 și Teren-71”, coloana nr. 6 – „Situația juridică actuală” va avea 

următorul cuprins: „Legea nr. 84/1995 a învățământului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și Ordonanța de urgență  a guvernului nr. 30/2000 pentru 

modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, 

Dispozițiile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Autorizația de construire nr. 18/09.12.2011 și 

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2/29.11.2013, Cartea funciară 

nr. 50652 Boghiș” 

 

- poziția nr. 6 după cum urmează: coloana 1 – „Codul de clasificare” va avea 

următorul cuprins: „1.6.4.”, coloana nr. 2 - „Denumirea bunului” va avea următorul 

cuprins: „Primărie”, coloana nr. 3 – „Elemente de identificare” va avea următorul 

cuprins: Situat în loc. Boghiș, nr. 152, jud. Sălaj, Construcție C1- Primărie: Suprafața 

totală construită la sol 281 mp, Suprafață totală desfășurată 468 mp, Elemente de 

structură: fundația din beton, zidărie cărămidă, planșeu parțial lemn, parțial beton 

armat, acoperiș țiglă ceramică pe structură lemn, Materiale componente: beton, 

carămidă, tiglă ceramică, lemn,  Regim de înălțime: Dp+P+Mp, Categoria de 

folosință: construcții administrative și social culturale,  Nr. cad. 50388-C1,  

Construcție C2- Anexe gospodărești: Suprafața totală construită la sol 125 mp, 

Suprafață totală desfășurată 250 mp, Elemente de structură: fundația din beton, zidărie 

cărămidă, planșeu beton armat, acoperiș țiglă ceramică pe structură lemn, Regim de 

înălțime: P+M, Categoria de folosință: construcții anexă, Nr. cad. 50388-C2, Teren 

intravilan: Suprafața de 2.533 mp, Categoria de folosință: curți construcții 769 mp, 

arabil 689 mp și livadă 1.075 mp, Vecinătăți: N-domeniul public al comunei Boghiș-

teren, E-proprietate particulară, S-proprietate particulară, V-domeniul public al 

comunei Boghiș-drum, Nr. cad. 50388”, coloana nr. 4 - „Anul dobândirii și/sau al 

dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2005”, coloana nr. 5 – „Valoarea de 

inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins: „Valoarea totală 1.207 din care: C1-

998, C2-146 și Teren-63”, coloana nr. 6 – „Situația juridică actuală” va avea 

următorul cuprins: „Legea nr. 18/1991, H.C.L nr. 36/21.10.2013, Certificat de atestare 

a edificării construcțiilor nr. 1916/29.05.2012, Cartea funciară nr. 50388 Boghiș” 

 

- poziția nr. 7 după cum urmează: coloana 1 – „Codul de clasificare” va avea 

următorul cuprins: „1.6.4.”, coloana nr. 2 - „Denumirea bunului” va avea următorul 



cuprins: „Clădire administrativă”, coloana nr. 3 – „ Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: Situat în loc. Boghiș, nr. 156, jud. Sălaj, Construcție C1- Clădire 

administrativă: Suprafața totală construită la sol 235 mp, Suprafață totală desfășurată 

280 mp, Elemente de structură: fundația din beton, zidărie cărămidă, acoperiș țiglă 

ceramică pe structură lemn, Materiale componente: beton, carămidă, tiglă ceramică, 

lemn, Regim de înălțime: Dp+P, Categoria de folosință: construcții administrative și 

social culturale, Nr. cad. 50156-C1,  Construcție C2- Grajd: Suprafața totală 

construită la sol/desfășurată = 48 mp, Elemente de structură: fundația din beton, 

zidărie cărămidă, acoperiș țiglă ceramică pe structură lemn, Materiale componente: 

beton, carămidă, tiglă ceramică, lemn, Regim de înălțime: P, Categoria de folosință: 

construcții anexă, Nr. cad. 50156-C2, Teren intravilan: Suprafața de 1.675 mp, 

Categoria de folosință: curți construcții 917 mp și fâneață 758 mp, Vecinătăți: N-

proprietate particulară, E-domeniul public al comunei Boghiș-drum, S-proprietate 

particulară, V-domeniul public al comunei Boghiș-drum, Nr. cad. 50156”, coloana 

nr. 4 - „Anul dobândirii și/sau al dării în folosință” va avea următorul cuprins: 

„2005”, coloana nr. 5 – „Valoarea de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins: 

„Valoarea totală 559 din care: C1-478, C2-24 și Teren-57”, coloana nr. 6 – „Situația 

juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 18/1991, Certificat de atestare 

a edificării construcțiilor nr. 2591/16.08.2010, Cartea funciară nr. 50156 Boghiș”. 

 

b) După poziția nr. 272 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 273-275, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul Comunei Boghiș. 

 

 Art.3. Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul unității administrativ 

teritoriale și se publică pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată statutului 

comunei, iar hotărârea se publică în monitorul oficial local. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

 

      PREȘEDINTE                             CONTRASEMNEAZĂ                 

        DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL 

      SZABO LÁSZLÓ                                    FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 

La Hotărârea Consiliului local al Comunei Boghiș nr. 74 din 19 decembrie 2022 

 
Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Boghiș, județul Sălaj 

Nr.crt. 
Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosință 

Valoarea 

de 

inventar 

-Mii lei - 

Situația juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

273 1.6.2. Bibliotecă 

Situat în loc. Boghiș, nr. 526, jud. Sălaj 

Construcție C1- Bibliotecă (Dp + P):  

Suprafața totală construită la sol 104 mp 

Suprafață totală desfășurată 154 mp 

Elemente de structură: fundația din beton, zidărie 

cărămidă, acoperiș țiglă ceramică pe structură lemn 

Materiale componente: beton, carămidă, tiglă ceramică, 

lemn 

Regim de înălțime: Dp + P 

Categoria de folosință: construcții administrative și 

social culturale 

Nr. cad. 50173-C1 

 

Construcție C2- Moară furaje (P):  

Suprafața totală construită la sol/desfășurată = 23 mp 

Elemente de structură: fundația din beton, zidărie 

cărămidă, acoperiș țiglă ceramică pe structură lemn 

Materiale componente: beton, carămidă, tiglă ceramică, 

lemn 

Regim de înălțime: P 

Categoria de folosință: construcții anexă 

Nr. cad. 50173-C2 

 

 

2021 

 

 

Valoarea 

totală 178 

din care:  

C1-133 

C2-3  

C3-3 

C4-1 

și Teren-

38 

 

 

 

Contract de vânzare – 

cumpărare autentificat nr. 

740 din 02.06.2021 emis de 

NP Farnas Eva 

H.C.L. nr. 64/25.11.2021  

Cartea Funciară nr. 50173 

Boghiș 



 

Construcție C3- Magazie de lemne (P):  

Suprafața totală construită la sol/desfășurată = 20 mp 

Elemente de structură: placă din beton, structură 

metalică, plasă de sârmă zincată, acoperiș azbociment  

Materiale componente: beton, metal, azbociment 

Regim de înălțime: P 

Categoria de folosință: construcții anexă 

Nr. cad. 50173-C3 

 

Construcție C4- Atelier (P):  

Suprafața totală construită la sol/desfășurată = 18 mp 

Elemente de structură: structură din lemn cu învelitoare 

azbociment 

Materiale componente: lemn, azbociment 

Regim de înălțime: P 

Categoria de folosință: construcții anexă 

Nr. cad. 50173-C4 

 

Teren intravilan: Suprafața de 3.341 mp, 

Categoria de folosință: curți construcții 1.030 mp și 

arabil 2.311 mp 

Vecinătăți: N-proprietate particulară, E-domeniul public 

al comunei Boghiș-drum, S-proprietate particulară,      

V-domeniul public al comunei Boghiș-drum 

Nr. cad. 50173 



274 - Teren 

Teren intravilan: Situat în loc. Boghiș, Str. Kisutca, nr. 

567, jud. Sălaj 

Suprafața de 2.000 mp 

Categoria de folosință: curți construcții 474 mp, arabil 

435 mp și livadă 1.091 mp 

Vecinătăți: N-proprietate particulară 

E-proprietate particulară 

S-domeniul public al comunei Boghiș-teren 

V-domeniul public al comunei Boghiș-drum 

Nr. cad. 50816 

2016 68 

Contract de vânzare – 

cumpărare autentificat sub 

nr. 1006/27.05.2016 emis de 

NP Farnas Eva 

Cartea Funciară nr. 50816 

Boghiș 

275 - Teren 

Teren intravilan: Situat în loc. Boghiș, nr. 562, jud. Sălaj 

Suprafața de 2.185 mp 

Categoria de folosință: curți construcții 800 mp, arabil 

578 mp și livadă 807 mp 

Vecinătăți: N-proprietate particulară, E-proprietate 

particulară, S-domeniul public al comunei Boghiș-drum, 

V-domeniul public al comunei Boghiș-drum 

Nr. cad. 50589 

2016 64 

Contract de vânzare – 

cumpărare autentificat sub 

nr. 1007/27.05.2016 emis de 

NP Farnas Eva 

Cartea Funciară nr. 50589 

Boghiș 

 
       

     PREȘEDINTE                                  CONTRASEMNEAZĂ                         

          DE ȘEDINȚĂ                     SECRETAR GENERAL 

                   SZABO LÁSZLÓ                                                FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 


