
               ROMANIA 

  JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                                               

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei 

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD. 

 

 

           Consiliul local al com. PARVA  întrunit în şedinţa extraordinară  din data de  16.12.2016              

în prezenţa unui număr   de  10  consilieri locali;  

 

 

          Având în vedere:  

 

        - expunerea de motive    nr.  3702  din 13.12.2016    intocmita     de   dl.Strugari  Ioan   -

primarul comunei  PARVA; 

        -  raportul  nr.3684  din  12.12.2016 intocmit  de  d-na Palage  Maria-inspector  asistent in 

cadrul aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei Parva; 

        -  avizul  comisiei  de specialitate  pentru  Administratie  Publica  Locala,   Juridica   si  de  

 Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor  

Cetatenilor,Agricultura ,Silvicultura  nr .3756   din 16.12.2016   ; 

         - avizul Comisiei  Studii, Activitati Economico-Financiare  si  Administrarea  Domeniului  

Public si Privat al comunei  PARVA,Amenajarea  Teritoriului si Urbanism  nr.  3756 din   

16.12.2016  ; 

           -avizul Comisiei  pentru Invatamant,sanatate si Familie,Activitati Social-

Culturale,Culte,Munca si Protectie Sociala,Protectia Copilului,Activitati Sportive si 

Agrement,Protectia Mediului si Turism,Servicii  Publice si Comert  nr.   3756 din  16.12.2016 ; 

        - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 

           In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 



 

                                                          HOTĂRĂŞTE:  

 

 

 

 

        Art.1. Se aproba  Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei 

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

          Art.2.Prezenta  hotarare  a  fost  adoptata    cu  votul a    ,,10” pentru  din  totalul   de  1o  

prezenti. 

 

       Art.3.  Primarul prin compartimentele  de  specialitate  va  duce  la  indeplinire prevederile  

prezentei  hotarari. 

 

     Art.4.  Prezenta hotarare se transmite prin grija  secretarului  catre: 

 

                         -Institutia  Prefectului  judetul  Bistrita-Nasaud 

                        - Primarului  comunei  Parva 

                         - Consilierilor  locali 

                         - Compartimentul  Agricol 

                         - Se afiseaza  la  sediul  primariei 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZA 
           RUS    V.IOAN                                                                        Secretarul comunei  Parva 

                                                       CALUS  IOAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nr.95  din   16.12.  2016 

 

 

 

 

 

 
 



      ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  de specialitate  pentru  Administratie  Publica  Locala,   Juridica   si  de 

Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor  

Cetatenilor,Agricultura ,Silvicultura   

  Nr.____  din _____.2016 

 

RAPORT 

asupra hotărârii (proiect) 

privind aprobarea  Regulamentului   de  pasunat pe  teritoriul  comunei 

Parva  judetul  Bistrita-Nasaud 

 

          În sedinţa Comisiei Studii, de specialitate  pentru  Administratie  Publica  Locala,   Juridica   si  

de   Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor  

Cetatenilor,Agricultura ,Silvicultura  potrivit. art. 44(1), art.54(4)  si (5) din Legea nr.  215/2001 a 

administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, azi _________2016,  am 

luat în discuţie proiectul de hotarare sus menţionat şi constatăm că: 

Acesta se încadrează în: 

      - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

        - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

Proiectul de hotărâre se / nu se avizează şi se propune a fi înaintat spre dezbatere plenului 

Consiliului local în forma propusă de iniţiator cu un numar de voturi _____ „pentru”, ____” 

abţineri” şi _______ „împotriva” din numarul de _______consilieri prezenţi. 

     

      PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 

                CICEDEA  DUMITRU                                                                RUS V  IOAN 



      ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia Studii, Activitaţi Economico-Financiare şi Administrarea Domeniului  

Public şi Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;     

Nr.____  din _____.2016 

 

RAPORT 

asupra hotărârii (proiect) 

privind aprobarea  Regulamentului   de  pasunat pe  teritoriul  comunei 

Parva  judetul  Bistrita-Nasaud 

 

  În sedinţa Comisiei Studii, Activitaţi Economico-Financiare şi Administrarea Domeniului 

Public şi Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, potrivit. art. 44(1), art.54(4)  si 

(5) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, azi _________2016,  am luat în discuţie proiectul de hotarare sus menţionat şi 

constatăm că: 

Acesta se încadrează în: 

   - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

Proiectul de hotărâre se / nu se avizează şi se propune a fi înaintat spre dezbatere plenului 

Consiliului local în forma propusă de iniţiator cu un numar de voturi _____ „pentru”, ____” 

abţineri” şi _______ „împotriva” din numarul de _______consilieri prezenţi. 

     

PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

            RUS  I  IOAN CALUS  TOADER  VASILE 



      ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  pentru Invatamant,sanatate si Familie,Activitati Social-

Culturale,Culte,Munca si Protectie Sociala,Protectia Copilului,Activitati Sportive si 

Agrement,Protectia Mediului si Turism,Servicii  Publice si Comert   

Nr.____  din _____.2016 

 

RAPORT 

asupra hotărârii (proiect) 

privind aprobarea  Regulamentului   de  pasunat pe  teritoriul  comunei 

Parva  judetul  Bistrita-Nasaud 

 
In  sedinta Comisii   pentru Invatamant,sanatate si Familie,Activitati Social-Culturale,Culte,Munca si 

Protectie Sociala,Protectia Copilului,Activitati Sportive si Agrement,Protectia Mediului si Turism,Servicii  

Publice si Comert   , potrivit. art. 44(1), art.54(4)  si (5) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, azi _________2016,  am luat în discuţie 

proiectul de hotarare sus menţionat şi constatăm că: 

Acesta se încadrează în: 

  - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

  In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

Proiectul de hotărâre se / nu se avizează şi se propune a fi înaintat spre dezbatere plenului 

Consiliului local în forma propusă de iniţiator cu un numar de voturi _____ „pentru”, ____” 

abţineri” şi _______ „împotriva” din numarul de _______consilieri prezenţi. 

     

PREŞEDINTE,                                                                                    SECRETAR, 

           BARTE  NATU                                                                              SCURTU  I  IOAN 



 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI PARVA 

NR.3684/12.12.2016. 

 

 

 
                                              RAPORT  

privind aprobarea Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei 

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD. 

 

 

      Subsemnata PALAGE  MARIA-inspector  asistent in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei PARVA; 

 

                  Avand  in  vedere; 

 

 

        - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 

           In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 
 
 C O N S T A T  

 

           Necesitatea  adoptarii   unei   hotararii  privind aprobarea   Regulamentului  de 

pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD   . 
  
                                                            

                                                                 PALAGE  MARIA 



          R O M Â N I A  

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

    COMUNA   PARVA  

         P R I M A R  

Nr.3702  din 13.12.2016. 

 

 

 

                          E X P U N E R E   D E   M O T I V E  
privind aprobarea Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei          

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD. 

 

 

        Primarul  comunei  Parva,judetul  Bistrita-Nasaud; 
 
       Avand  in vedere: 

 

         - raportul  nr.3684 din 12.12.2016  intocmit  de  d-na Palage  Maria-inspector asistent in 

cadrul aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei Parva ; 

        - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 

           In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 
 

                                                    M O T I V E Z 

 

 
         Necesitatea  adoptarii   unei   hotararii  privind aprobarea   Regulamentului  de 

pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD 

 

                                                      PRIMAR 
       STRUGARI   IOAN 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI PARVA 

NR.3684/12.12.2016. 

 

 

 
                                              RAPORT  

privind aprobarea Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei 

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD. 

 

 

      Subsemnata PALAGE  MARIA-inspector  asistent in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei PARVA; 

 

                  Avand  in  vedere; 

 

 

        - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 

           In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 
 
 C O N S T A T  

 

           Necesitatea  adoptarii   unei   hotararii  privind aprobarea   Regulamentului  de 

pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD   . 
  
                                                            

                                                                 PALAGE  MARIA 



          R O M Â N I A  

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

    COMUNA   PARVA  

         P R I M A R  

Nr.3702  din 13.12.2016. 

 

                          E X P U N E R E   D E   M O T I V E  
privind aprobarea Regulamentului  de pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei       

PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD. 

 

        Primarul  comunei  Parva,judetul  Bistrita-Nasaud; 
 
       Avand  in vedere: 

         - raportul  nr.3684 din 12.12.2016  intocmit  de  d-na Palage  Maria-inspector asistent in 

cadrul aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei Parva ; 

        - prevederile  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

         - prevederile Ordinului  nr. 544 si Ordinul nr . 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si 

Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a 

pajistilor la nivel national; 

          -prevederile  HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 

         - prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 

         -prevederiel  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

         -prevederile   Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

          -prevederile  Legii  nr.52  /2003 privind transparenta   decizionala in  administratia  publica; 

 

           In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 
 

                                                    M O T I V E Z 

 

 
         Necesitatea  adoptarii   unei   hotararii  privind aprobarea   Regulamentului  de 

pasunat  pe  teritoriul administrativ al comunei PARVA, judetul   BISTRITA-NASAUD   . 
 

 

 PRIMAR 

 STRUGARI   IOAN 



         ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

   COMUNA PARVA 

    Nr.  3418  /  13.12.2016 

 

 

 

  CATRE 

                                                            INSPECTORATUL   JUDETEAN   IN  CONSTRUCTII 

                                    BISTRITA-NASAUD 

 

 
            

 

 Referitor  la  adresa  d-voastra   nr.  50520   din  14.11. 2016 si 

inregistrata  la  Primaria  comunei  PARVA   sub nr. de  mai  sus va  comunicam  

mai  jos  tabelul  privind  procesele  verbale    de    receptie  la  terminarea  

lucrarilor   in  perioada  01.01.2012    -  pana  in  prezent. 

Nr. 

crt 

Numar  si  data  

proces verbal de  

receptie 

DENUMIREA  

INVESTITIEI 

 

Investitor 

CUI/CNP 

    Adresa 

investitorului  si 

a 

investitieie 

Valoarea  

finala  a 

investitiei 

Nr.si  data  

auto 

rizatiei  de 

construire 

1 14/29.10.2015     CONSTRUIRE 

    PENSIUNE 

AGROTURISTICA 

COMUNA PARVA   

         PFA         

ORDACE       

MARIA 

CNP 

2820116062987 

PARVA 

nr.191/B 

JUD.BISTRITA 

NASAUD 

530.005,28 

lei 

8/05.08.2014 

2 11/2015 CONSTRUCTIE 

AGROPENSIUNE 

COMUNA PARVA 

JUD.BISTRITA-N 

P.F.A. 

STRUGARI 

FLORITA 

IONELA 

CNP 

2931014060605 

 

PARVA 

NR.405/B 

434201,05 

LEI 

fara TVA 

12/19.06.1015 



3  

 

 

 

 

2683/19.09.2012 

I  PROIECT 

INTEGRAT 

-DEZVOLTARE 

LOCALA IN 

COMUNA PARVA 

1.)EXTINDERE  

RETELE  ALIM.  CU  

APA 

 

 

 

 

    COMUNA 

     PARVA 

 

 

 

PARVA 

Nr.162 

 

 

 

 

675.254,25 

lei 

fara  TVA 

 

 

 

 

 

2/22.02.2011 

 2685/19.09.2012 2).SISTEM DE  

CANALIZARE SI 

STATIE  DE EPURARE 

COMUNA     

PARVA 

PARVA  nr.162 4.675.979,54 

lei fara  

TVA 

1/22.02.2011 

 2682/19.09.2016 3)AMENAJARE 

STR.VALEA 

IZVOARELOR SI 

STR.VALEA ARSITEI 

  3.001.206,05 

lei fara TVA 

3/22.01.2011 

 2684/19.09.2012 4)MODERNIZARE 

SEDIU PRIMARIE 
  559.886,35 

lei fara  

TVA 

4/22.02.2011 

 2686/19.09.2012 5)MODERNIZARE 

CAMIN CULTURAL 

  348.070,50 

lei  fara 

TVA 

5/22.02.2011 

4 2861/29.11.2013 II.DRUMURI 

FORESTIERE IN 

COMUNA PARVA 

(FEADR-Masura 125b) 

  5.961.253,71 

lei fara TVA 

40/31.07.2012 

 

 

 

5 3015/30.09.2015 III.INFRASTRUCURA 

DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

IMPOTRIVA 

INUNDATIILOR IN 

COM.PARVA 

  6.028.508,49 

lei  fara  

TVA 

7/24.06.2014 

 

6 2638/13.08.2015 IV.INFIINTARE SI 

AMENAJARE PARC IN 

COM.PARVA 

  163.214,13 

lei  fara 

TVA 

10/03.09.2014 

 

7 3012/30.09.2015 V.REABILITARE 

CENTRU TURISTIC IN 
  481.790,46 

lei fara TVA 

4/11.03.2015 



COM.PARVA 

8 3549/29.11.2016 VI.MODERNIZARE 

STRAZI 

COMUNALE,COMUNA 

PARVA 

  7.729.100,99 

lei  fara 

TVA 

13/27.11.2014 

              

 

                PRIMAR    INTOCMIT 

      IOAN   STRUGARI   PALAGE  MARIA 

 

 

 

 

                    

 

 

 


