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HOTĂRÂRE 

privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru 

anul 2017 la toate Asociaţiile la care face parte  comuna Parva 
 

       Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.02.2017, în 

prezenţa unui numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

  

     Având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 296 din 01.02.2017 a domnului  Strugari  Ioan – primar al comunei 

Parva; 

- raportul nr. 295  din 01.02.2017 al compartimentului financiar contabil prin care se propune 

cuprinderea în bugetul local pentru anul 2017, a valorii cotizaţiei la nivelul anului 2017, în sumă 

de 31.504 lei.  

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.559 din 24.02.2017 al Comisiei studii, activitaţi  

economico-financiare şi administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului si urbanism;  

- HCL nr. 22 din 01.08.2007 a Consiliului local Parva privind asocierea în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul 

Bistriţa- Năsăud;  

- HCL nr. 15 din 04.04.2013 a Consiliului local Parva privind aderarea comunei Parva judeţul 

Bistriţa-Năsăud la Asociaţia Comunelor din România; 

- HCL nr. 20 din 20.07.2015 a Consiliului local Parva privind aprobarea participării comunei 

Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul 

Orăşenesc Năsăud” ; 

- HCL nr. 18 din 08.07.2011 a Consiliului local Parva privind aprobarea participarii comunei 

Parva, jud. Bistrita-Nasaud la infiintarea „ASOCIATIEI Grupul de Actiune Locala “TARA 

NASAUDULUI "; 

- HCL nr. 32 din 30.11.2007 a Consiliului local Parva privind aprobarea asocierii comunei Parva 

cu unele consilii locale din judeţ în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara apă, canal.  

 - adresa nr.135 din 13.12.2016 primita de la Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania 

prin care se solicit alocarea unui buget anual pentru necesarul de transport, material de prim 

ajutor, hrană, echipamente protective, comunicaţii în vederea derulării unor programe si proiecte 

specific de prim ajutor, puncte de prim ajutor pentru zonele izolate, acţiuni social-umanitare în 

interes comunitar local pentru oameni, astfel bugetul recomandat a fi alocat de către comuna 

Parva este de 500 lei.          

    Având in vedere prevederile: 

- Ordonanţa nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea 139/1995, Art. 8 si Art. 11 lit. i, modificata si completată cu Legea 524/2004, coroborată 

cu prevederile art. 12 din Statutul Societatea Naţională de Cruce Rosie din România. 

            În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), art.45 alin (2), lit.”d”, pct.1, precum şi ale art. 111 

alin(1), lit.”b”, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 



                                                                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 

            Art.1 Se alocă suma de 4.650 lei, reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor 
municipale în judeţul Bistriţa- Năsăud la care comuna Parva este membru asociat;  
            Art.2 Se alocă suma de 3.117 lei, reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată  Asociaţiei Comunelor din România la care comuna Parva este membru asociat;  
 Art.3 Se alocă suma de 4.734 lei, reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orăşenesc Năsăud” la care comuna 
Parva este membru asociat;  
  Art.4 Se alocă suma de 10.000 lei, reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată „ASOCIATIEI Grupul de Actiune Locala “TARA NASAUDULUI " la care comuna Parva 
este membru asociat; 
          Art.5 Se alocă suma de 9.000 lei reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitara apă, canal la care comuna Parva este 
membru asociat; 
         Art. 6 Se alocă suma de  500 lei reprezentând cotizaţia  comunei Parva pe anul 2017 
datorată Societătii Naţionale de Crucea Roşie din Roamânia, Filiala Judeţeană Bistriţa- Năsăud. 
         Art. 7 Sumele menţionate mai sus vor fi cuprinse în venitul de cheltuieli a comunei Parva 
pe anul 2017. 
         Art. 8 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004                                        
         Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte:  
- compartimentul financiar contabil respectiv d- na Sîngiorzan Cătălina;  
- Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan.             
         Art. 10  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Parva domnul Căluş 
Ioan cu:  
         - Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 
         -  Primarului comunei Parva; 
         -  D-na Sîngiorzan Cătălina 
        Art. 11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru din 11  consilieri prezenţi. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            Contrasemnează 
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