
    ROMANIA                               

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

 

HOTARARE 

privind aprobarea deplasãrii unei delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica 

Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii 

proiectului Planului de Actiuni comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii 

 

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta extraordinnara,in data de 31.10.2017 in prezenta a 

10 consilieri din totalul de 11 in functie; 

Având în vedere: 

-adresa nr.146/21.09.2017 a satului Telita,Raionul Anenii Noi din Republica Moldova prin care 

este invitat primarul comunei Parva,aparatul propriu al acestuia si consilierii locali pentru a participa 

la o intrunire de lucru in aceasta localitate; 

-raportul secretarului comunei Parva nr.3339 din 31.10.2017 privind aprobarea deplasãrii unei 

delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica Moldova în vederea participãrii în 

perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii proiectului Planului de Actiuni 

comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii; 

-expunerea de motive nr.3340 din 31.10.2017 a primarului comunei Parva, d-nul Strugari Ioan 

prin care se motiveaza aprobarea deplasãrii unei delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-

Republica Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea 

dezbaterii proiectului Planului de Actiuni commune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii 

 -raportul nr. 33din 31.10.2017 a Comisiei de specialitate Studii-Prognoze,Activitati Economico- 

Financiare,Administrarea Domeniului Public si Privat al Localitatii, Amenajarea Teritoriului si 

Urbanism: 

Vãzând; 

    -Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.26 din 28.03.2017 privind asocierea (infratirea) 

comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud cu satul Telita-Raionul Anenii-Noi din Republica Moldova. 

        -dispoziţiile H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  

    În temeiul art.36, alin.(2), lit.b) şi lit.e), alin.(4), lit.a),art. 45, alin.(2) lit.d) si f) colaborate cu art. 

115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã , republicatã; 

 

H O T Ã R Ã Ş T E : 

Art.1. (1) Aprobã deplasarea unei delegaţii oficiale la Sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica 

Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii 

proiectului Planului de Actiuni comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii. 

       (2) Delegaţia oficialã va fi formatã din urmãtoarele persoane: 

1.STRUGARI IOAN-primar al comunei Parva; 

2.CALUS TOADER-VASILE-viceprimar al comunei Parva (consilier local); 

3.CALUS IOAN-secretar al comunei Parva; 

 4.PALAGE MARIA-inspector in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva; 

 5.BUHAI LIVIA –angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 6.BIRTE NATU- consilier local; 

 7.SCURTU VASILE- consilier local; 

 8.SCURTU IOAN - angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 9.SINGIORZAN V.VASILE-consilier local, 

   10.RUS V.IOAN-consilier local. 

Art.2.Cheltuielile de deplasare si diurna vor fi reglementate în conformitate cu H.G. nr.518/1995, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare fiind alocatã din bugetul local, cap. 51.02.,,Autoritãţi publice. 



Art.3.Se aproba deplasarea persoanelor prevazute la art.1 alin.(2) cu autoturisme proprietate 

personala. 

Art.4.\Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hottarari se incredinteaza;primarul 

comunei Parva,secretarul comunei si Compartimentul Impozite sit axe locale,finante si salarizare.  

Art.5.Prezenta hotãrâre se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu: 

  -Institutia prefectului,judetul Bistrita-Nasaud, 

  -Primarul comunei,d-nul Strugari Ioan, 

  -consilierii locali 

  - Compartimentul Impozite sit axe locale,finante si salarizare,d-nei Singiorzan Catalina. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,                                                              CONTRASEMNEAZÃ, 

 SINGIORZAN V. VASILE                                                                            SECRETAR  

                       IOAN CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.57 

DIN 31.10.2017. 

 



ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.3339 din 31.10.2017. 

 

                                                      

R A P O R T 

 

privind aprobarea deplasãrii unei delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica 

Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii 

proiectului Planului de Actiuni comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii 

 

  Subsemnatul Calus Ioan- secretarul comunei Parva 

       

 Avand in vedere: 

 -adresa nr.146/21.09.2017 a satului Telita,Raionul Anenii Noi din Republica Moldova prin care 

este invitat primarul comunei Parva,aparatul propriu al acestuia si consilierii locali pentru a participa 

la o intrunire de lucru in aceasta localitate; 

 -necesitatea adoptarii de urgenta  a acestei hotarari; 

  Vãzând; 

       -Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.26 din 28.03.2017 privind asocierea 

(infratirea) comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud cu satul Telita-Raionul Anenii-Noi din Republica 

Moldova. 

           -dispoziţiile H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  

    În temeiul art.36, alin.(2), lit.b) şi lit.e), alin.(4), lit.a),art. 45, alin.(2) lit.d) si f) colaborate cu art. 

115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã , republicatã; 

 

 

         Constat necesitatea  adoptarii unei hotarari prin care sa  se aprobe deplasarea unei delegaţii 

oficiale la Sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica Moldova în vederea participãrii în perioada 03-

05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii proiectului Planului de Actiuni comune pentru 

anul 2018 si vizitarea unor institutii. 

       Delegaţia oficialã va fi formatã din urmãtoarele persoane: 

1.STRUGARI IOAN-primar al comunei Parva; 

2.CALUS TOADER-VASILE-viceprimar al comunei Parva (consilier local); 

3.CALUS IOAN-secretar al comunei Parva; 

 4.PALAGE MARIA-inspector in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva; 

 5.BUHAI LIVIA –angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 6.BIRTE NATU- consilier local; 

 7.SCURTU VASILE- consilier local; 

 8.SCURTU IOAN - angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 9.SINGIORZAN V.VASILE-consilier local, 

   10.RUS V.IOAN-consilier local. 

Cheltuielile de deplasare si diurna vor fi reglementate în conformitate cu H.G. nr.518/1995, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare fiind alocatã din bugetul local, cap. 51.02.,,Autoritãţi publice. 

Sa se aprobe deplasarea persoanelor prevazute la art.1 alin.(2) cu autoturisme proprietate 

personala. 

 

 

       INTOCMIT SECRETAR, 

                            CALUS IOAN 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR.3340 DIN 31.10.2017. 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea deplasãrii unei delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica 

Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii 

proiectului Planului de Actiuni comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii 
 
 

Primarul comunei Parva-Strugari Ioan: 
               
 Avand in vedere: 

     -adresa nr.146/21.09.2017 a satului Telita,Raionul Anenii Noi din Republica Moldova prin care 

este invitat primarul comunei Parva,aparatul propriu al acestuia si consilierii locali pentru a participa 

la o intrunire de lucru in aceasta localitate; 

 -necesitatea adoptarii de urgenta  a acestei hotarari; 

  Vãzând; 

       -Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.26 din 28.03.2017 privind asocierea 

(infratirea) comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud cu satul Telita-Raionul Anenii-Noi din Republica 

Moldova. 

           -dispoziţiile H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  

    În temeiul art.36, alin.(2), lit.b) şi lit.e), alin.(4), lit.a),art. 45, alin.(2) lit.d) si f) colaborate cu art. 

115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã , republicatã; 

 

 

         Motivez necesitatea  adoptarii unei hotarari prin care sa  se aprobe deplasarea unei delegaţii 

oficiale la Sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica Moldova în vederea participãrii în perioada 03-

05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii proiectului Planului de Actiuni comune pentru 

anul 2018 si vizitarea unor institutii. 

       Delegaţia oficialã va fi formatã din urmãtoarele persoane: 

1.STRUGARI IOAN-primar al comunei Parva; 

2.CALUS TOADER-VASILE-viceprimar al comunei Parva (consilier local); 

3.CALUS IOAN-secretar al comunei Parva; 

 4.PALAGE MARIA-inspector in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva; 

 5.BUHAI LIVIA –angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 6.BIRTE NATU- consilier local; 

 7.SCURTU VASILE- consilier local; 

 8.SCURTU IOAN - angajt din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 9.SINGIORZAN V.VASILE-consilier local, 

   10.RUS V.IOAN-consilier local. 

Cheltuielile de deplasare si diurna vor fi reglementate în conformitate cu H.G. nr.518/1995, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare fiind alocatã din bugetul local, cap. 51.02.,,Autoritãţi publice. 

Sa se aprobe deplasarea persoanelor prevazute la art.1 alin.(2) cu autoturisme proprietate 

personala.   
 

                       PRIMAR, 

               STRUGARI IOAN 
 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR. 3341 / 31.10.2017 

 

 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea deplasãrii unei delegaţii oficiale la sat TELITA-Raionul Anenii Noi-Republica 

Moldova în vederea participãrii în perioada 03-05.11.2017 la o intrunire de lucru in vederea dezbaterii 

proiectului Planului de Actiuni comune pentru anul 2018 si vizitarea unor institutii 

 

 

 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului 

Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei 

Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu 

modificările si completările ulterioare , azi  30.10.2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 

susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      

     -adresa nr.146/21.09.2017 a satului Telita,Raionul Anenii Noi din Republica Moldova prin care 

este invitat primarul comunei Parva,aparatul propriu al acestuia si consilierii locali pentru a participa 

la o intrunire de lucru in aceasta localitate; 

 -necesitatea adoptarii de urgenta  a acestei hotarari; 

  Vãzând; 

       -Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.26 din 28.03.2017 privind asocierea 

(infratirea) comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud cu satul Telita-Raionul Anenii-Noi din Republica 

Moldova. 

           -dispoziţiile H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  

    În temeiul art.36, alin.(2), lit.b) şi lit.e), alin.(4), lit.a),art. 45, alin.(2) lit.d) si f) colaborate cu art. 

115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã , republicatã; 

 

 

 

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului 

local în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi 

________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 

 

 

                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 

                                            Rus I.Ioan I                                                      Calus Toader-Vasile 
 

 

 


