
 

    ROMÂNIA 

     JUDEŢUL SATU MARE 

      COMUNA BOGDAND 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 13/2021 

 

privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a 
Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat 

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
23.02.2021 ; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 166/SG/04.02.2021 întocmit de primarul comunei 

Bogdand în calitatea sa de membru al Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat prin 

care se susţine necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic achiziției terenului 

pentru implementarea proiectului „Construire cantină socială, împrejmuire, racorduri și 

branșamente utilități”; 

- raportul de specialitate nr. 168/SG/04.02.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 

- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 
216/SG/23.02.2021, 224/SG/23.02.2021 și 230/SG/23.02.2021 

 

• art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

• art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenţii; 

• art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordoanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 



• H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă; 

• Prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
• Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind 
Fondul European de dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si 
afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul 
European de dezvoltare regionala, Fondul Social European, Fondul de coeziune 
si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 105/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 

În temeiul art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2020, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă necesitatea și oportunitatea achiziției imobilului – teren, în suprafață 
de 2900 metri pătrați, situat în intravilanul localității Hereclean, aflat în proprietatea lui 
Anton Ioan și Cătinaș Cornelia, înscris în CF cu nr. 53411, pentru implementarea 
proiectului „Construire cantină socială, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități” 
implementat de Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat.  

Art. 2 Se aprobă aportul comunei Bogdand pentru cumpărarea terenului în 
cuantum de 16.000 lei din total valoare achiziție în sumă de 192.000 lei. 

Art. 3 Reprezentantul legal al Primariei Comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, este, 
potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de primar şi de ordonator principal 
de credite. 

Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Bogdand, judetul Satu Mare. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare 



-Primarul Comunei Bogdand 

-Asociaţia Grup de Acţiune Locală TOVISHAT 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 23.02.2021 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ: 

BUGA VIOREL   L.S.       SECRETAR GENERAL AL  

     COMUNEI BOGDAND, 

TEMIAN SIMONA 

-consilier local-   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 

Nr.total consilieri absenţi: 0; 

Voturi pentru: 10; 

Voturi împotriva: 1 ; 

Abţinere:0. 

 

 

 

 
 


