
 

                ROMÂNIA                                                             

JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD 

Consiliul Local al comunei Parva 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurarii de servicii  juridice de consultanţă si efectuarea 

demersurilor legale de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata  a unitatii 

administrativ teritoriale Comuna Parva 

 

         Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în sedinta ordinară în data de 

24.02.2017, în prezenţa unui numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în 

funcţie, 

Având în vedere :  

- raportul nr. 437 din 10.02.2017  intocmit de secretarul comunei Parva dl. 

Calus Ioan secretarul comunei Parva privind  necesitatea efectuarii demersurilor 

legale si aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 

de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale comuna Parva; 

- expunerea de motive a domnului Strugari Ioan Primarul comunei Parva în 

acest sens înregistrata la Primaria comunei Parva sub nr. 438 data de 10.02.2017. 

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

studii, activitati  economico-financiare , administrarea domeniului public si privat 

al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism. 

- prevederile art . 1 alin.(1) si (2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata; 

- prevederile art . 247 si urmat. din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

actualizata ; 

- prevederile art. 20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 

- prevederile art.29 alin 1 lit d) coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

In temeiul prevederilor art.21 alin.(3) art. 36 alin. (2) lit.a alin.(3),art.73,art.45 

alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”si 116 din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001,republicata; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.Se aproba  asiguraea de servicii juridice de consultanţă si efectuarea 

demersurilor legale de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii 

administrativ teritoriale Comuna Parva. 

           Art. 2.Se incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, 

Primarul Comunei Parva domnul Strugari Ioan. 

 



 

Art. 3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilieri ”pentru”, din 

totalul de 11 consilieri in functie. 

Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 

comunei Parva si se  comunica in termen de 10 zile de la adoptare cu  : 

- Primarul comunei Parva, 

- Compartimentul Impozite si taxe,financiar-salarizare 

- Institutia Prefectului jud. Bistrita- Nasaud. 

 

 

Presedinte de sedinta,               Contrasemneaza Secretar 

    Scurtu I. Ioan                                               Calus Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  14  din 24.02.2017 

 


