
  

 
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL SĂLAJ        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOCŞA 
 
 
 
 
 
     HOTARARE NR.19 
                             din 16 iunie 2015 
 
    privind  încetarea de drept, înainte de termen,   

  a mandatului de consilier local al d-lui Cighi Florin-Cosmin 
 
 

  Consiliul local al comunei Bocşa, 
 
 Având în vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Salaj nr. 2516 din 
30.03.2015, si Decizia nr. 954/A/2014 a Curtii de Apel Cluj ; 
 Văzând prevederile art. 9 al.2 lit.f, ale al. 3 şi art. 12 al.1 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂSTE: 

 
 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local a d-lui Cighi Florin-Cosmin, şi se declară locul vacant. 
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică: 
  -Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj ; 
  -D-lui Cighi Florin-Cosmin ; 
  -Primarului comunei ; 
  -Organizaţiei judeţene a PNL Sălaj; 
  -Dosar hotărâri . 
             
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
          NAGY ANDREI     VETISAN LAURA 

 
 
 
 
 
 



  

 

ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL SĂLAJ        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOCŞA 
 
 
 
 
     HOTARARE NR.20 
                             din 16 iunie 2015 
 privind validarea mandatului de consilier al domnului Popit Vasile-Ioan  
 

   Consiliul local al comunei Bocşa, 
 
 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului    
Cighi Florin-Cosmin din cadrul Consiliului Local Bocsa, adresa cu nr. 67 din 
12.06.2015 a filialei Sălaj a Partidului National Liberal  prin care îl confirmă ca 
supleant pe domnul Popit Vasile-Ioan, şi referatul nr. 2139 din 12.06.2015 a 
secretarului comunei; 
 În baza dispoziţiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată; 
 În temeiul 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 HOTĂRĂSTE: 

 
 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Popit Vasile-Ioan 
pe locul rămas vacant în urma încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de 
consilier al domnului Cighi Florin-Cosmin. 
 Art. 2. Domnul Popit Vasile-Ioan va fi membru în Comisia de specialitate 
pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, 
tineret şi sport a Consiliului Local Bocşa. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
  -Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj ; 
  -D-lui Popit Vasile-Ioan ; 
  -Primarului comunei ; 
  -Organizaţiei judeţene a PNL Sălaj; 
  -Dosar hotărâri . 
             
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
          NAGY ANDREI     VETISAN LAURA 

 
 



ROMÂNIA                                                                           
JUDE ULăS LAJ        
CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăBOCŞA 
 
 
       HOTARARE NR.21 
                        din 16 iunie 2015 
 
privind aprobarea Regulamentului de eliberare aă autoriza iiloră înă vedereaă
 desf şur riiăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ăînăcomuna Bocsa 

ConsiliulălocalăalăcomuneiăBocşa, 
Avand in vedere: 

- referatul compartimentului de specialitate nr. 1779 din 19 mai 2015 si proiectul de 

hotarare nr. 1875 din 26.05.2015 

- regulamentul de eliberare a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 

publica in comuna Bocsa nr.1341 din 17.04.2015  

 - Prevederile art.268 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificrile 

ulterioare şi ale OG nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă; 
- În baza art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.e din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală,republicată; 
-In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOT R STE: 
 

 
Art.1.Se aprobă Regulamentul de eliberare a autorizaţiilor în vederea 

desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în comuna Bocsa, conform anexelor: 

        Anexa1 ; Anexa1-1;  Anexa1-2 ; Anexa1-3; Anexa1-4; Anexa1-5; 

Anexa1-6 

 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentele: Registrul 

agricol, Contabilitate, Serviciului de Urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 
-         Primarul comunei Bocsa 

-         Registrul agricol  

-         Contabilitate 

-         Serviciului de Urbanism şi amenajarea teritoriului 
 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDIN     CONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 
          NAGY ANDREI     VETISAN LAURA 

 
                                         

 

http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexahcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa1hcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa2hcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa3hcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa4hcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa5hcl59.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/anexa6hcl59.pdf


 

 



 

ROMÂNIA                                                                                  
JUDE ULăS LAJ        
CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăBOCŞA 
 
 
     HOTARARE NR.22 
                            din 16 iunie 2015 

Privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentareăcuăap ăşiăcanalizare    
     al Comunei Bocsa, Judetul Salaj 
 

ConsiliulălocalăalăcomuneiăBocşa, 

Având în vedere : 
 - Referatul nr. 2114 din 11.06.2015 al secretarului comunei Bocsa si proiectul de 

hotarare nr. 2115 din 11.06.2015 
 - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare de apă şi canalizare; 
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
     HOT R STE: 
 

Art. 1 Se aprobă ca modalitate de organizare şi realizare a Serviciului de alimentare 
cuăap ăşiăcanalizare al Comunei Bocsa, Judetul Salaj, gestiuneaădelegat . 

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii Serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă
canalizare al Comunei Bocsa, Judetul Salaj, prină atribuireă direct   către Operatorul 
Regional  S.C.ăCompaniaădeăAp ăSomesăS.A., cu sediul în Loc. Cluj Napoca, Str. Bd. 21 
Decembrie 1989, Nr. 79, Cod postal 400604 înmatriculată la ORC Cluj Napoca cu nr. 
J12/211/1991. C.U.I. nr. RO201217 

Art. 3 Se aprobă Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu 
ap ă şiă canalizareă  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între 
Asocia iaăRegionalaăpentruăDezvoltareaăInfrastructuriiădinăBazinulăHidrograficăSomesă
Tisa, pe de o parte şi Operatorul Regional  S.C.ă Companiaă deă Ap ă Somesă S.A. Cluj 
Napoca. 

Art. 4   Se acordă mandat Asocia ieiă Regionalaă pentruă Dezvoltareaă
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes Tisa, cu sediul în Loc. Zalau, Str. Unirii, 
Nr. 3, Et. 2, Jud. Salaj, al cărei membru este Comuna Bocsa să semneze Contractul de 
Delegare, prin reprezentantul său legal, dl. Daraban Vasile Preşedintele Asocia iei 
Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes Tisa.  

Art. 5 Se împuteniceşte dl. Barou Ioan, reprezentant al Comunei Bocsa, cetăţean 
român, născut la data  de 12.02.1975 în Bocsa, judeţul Salaj, domiciliat în .Bocsa, nr.207/A, 
posesor al CI  seria SX, nr.364712, eliberată de SPCLEP Zalau, la data de 17.12.2014, 
cu mandată specială s ă aprobe în A.D.I., în numele şi pe seama Consiliului Local al 
Comunei Bocsa, modalitatea de gestiune şi realizare a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare din întreaga Arie de Delegare,  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, prin atribuire directă către Operatorul 
Regional, S.C.ă Companiaă deă Ap ă Somesă S.A. Cluj Napoca, lista bunurilor ce vor fi 
concesionate prin Contractul de Delegare, Contractul de Delegare a Gestiunii 
serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă canalizareă precumă şiă mandatareaă Asocia ieiă prină
Preşedinteleă acesteiaă pentruă aă semnaă înă numele Comunei Bocsa, Contractul de 



 

Delegare aăGestiuniiăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiăcanalizareăcuăS.C.ăCompaniaădeă
Ap ăSomesăS.A. Cluj Napoca.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Asociaţiei Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 

Somes Tisa  
 Consiliul Judeţean Salaj 
 Institutia Prefectului Judetului Salaj 
 S.C. Compania de Apă Somes S.A. Cluj Napoca 

  
PREŞEDINTEăDEăŞEDIN       CONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 

          NAGY ANDREI     VETISAN LAURA 

 

 



 

 
 
RROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢULăS LAJ        
CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăBOCŞA 
 
 
     HOTARARE NR.23 
                                                          din 16 iunie 2015 
 

privind  aprobareaăActuluiăConstitutivășiăaăStatutuluiă 
AsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăă„ăZonaăMetropolitan ăZal uă” 

 

 

ConsiliulălocalăalăcomuneiăBocşa, 
Având în vedere: 

       - Referatul secretarului comunri Bocsa  nr. 2116 din 11.06.2015 si proiectul de hotarare nr. 2115 din 
11.06.2015 
       - Dispoziţiile art. 7(1) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi , 
           -prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local Bocsa nr. 14 din 10 martie 2015 privind 
participarea comunei Bocsa la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana 
Zalău si aprobarea reprezentantului legal al UAT in cadrul Asociatiei 
      - In conformitate cu prevederile art. 11-13, art. 36 alin. 2 lit. e coroborat cu alin. 7 lit. c  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală si cu prevederile O.G.nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii;  
 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    HOT R STE: 
 
        Art.1. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „ ZONA METROPOLITANĂ ZALĂU ” ce constituie  Anexele 1 si 2 la 
prezenta hotărâre. 
        Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Bocsa. 
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : 
    - Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj 
    - Primarul comunei Bocsa 
    - ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ ZONA   
     METROPOLITANĂ ZALĂU ”   

- Dosar hotărâri . 
             
 
PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ       CONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 
          NAGY ANDREI     VETISAN LAURA 

 

 


