
                            

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA  PARVA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRĂRE  

 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în 

comuna PARVA  judeţul BISTRITA-NASAUD”  
 

Consiliul Local al comunei PARVA, judeţul BISTRITA-NASAUD, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 12.07.2018 in prezenta a 9 consilieri din  totalul de 11 in functie. 

 
Având în vedere:  
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

înregistrat sub nr. 1917 din 10.07.2018; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 1918 din 10.07.2018 şi proiectul de hotărâre 

iniţiat de Primarul Comunei Parva prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Parva, judeţul Bistrita- Nasaud.”  

-avizul favorabil nr.1925 din 11.07.2018 al comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul 
local al comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud;  

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor și 
pădurilor nr. 305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și Notificarii UMP-INPC nr 
136303/UMP/29.03.2018 privind rezultatul evaluării subproiectului (Nota Conceptuală și 
documentația aferentă) depus în cadrul Apelului nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de 
Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” prin care 
Nota Conceptuală a fost admisă cu finanțare;  

Având în vedere prevederile din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.b),alin. (4) lit. d),art. 45 alin.(1) coroborat cu 
art.115 alin.(1) lit.b) alin.(3)-(5-7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Parva, judeţul 
Bistrita-Nasaud,” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă prevederea în bugetul local a cheltuielilor prevăzute pentru beneficiari în 
cadrul Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul 
comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, pentru perioada de implementare a 
subproiectului ”Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Parva, 
judeţul Bistrita- Nasaud”. 

Art. 3.  Reprezentantul legal al comunei Parva în cadrul subproiectului  prevăzut la art. 2 
este Primarul comunei Parva, care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Hotararea a fost adoptata cu votul “pentru”a 9 consiliieri din totalul de 11 in functie. 
Art. 5. Prezenta hătărâre va fi comunicată celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului judeţului 

Bistrita-Nasaud în vederea exercitării controlulului de legalitate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONSILIER,                                                                        
                 Rus V. Ioan      Contrasemnează pentru legalitate:                                                                                                                          
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                                CALUS IOAN 

 

 

Nr. 28 Din12.07.2018.     



                            

 

                                                                           ANEXA 
 
                                        la Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 12.07.2018. 
 
 
 
 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
 

pentru obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului 
de grajd în comuna  Parva, judeţul Bistrita -Nasaud”  

 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Platformă de depozitare şi gospodărire a 
gunoiului de grajd în comuna Parva, judeţul Bistrita-Nasaud.  

 

2. Valoarea totală a obiectivului de investiții: 

1 740 151 lei cu TVA, respectiv 1 462 312 lei fără TVA (TVA de 19 %, cursul leu /euro 
valabil la data de 10.07. 2018: 1 EURO =4.6590 lei), din care  

construcții-montaj (C+M) 766 955 lei cu TVA, respectiv 644 500 lei fără TVA.  

 

3. Capacități fizice:  

Capacitatea minimă de depozitare 2023 mc/an 

Capacitatea bazinului pentru fracție lichidă de 60 mc 

4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 8 luni. 

 

Surse de finanțare:  

- Suma de  1 572 218 lei cu TVA, respectiv 1 321 192 lei fără TVA, din fonduri 
rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BIRD), pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 
– Finantare Aditională”, implementat de Ministerul Apelor şi Pădurilor – Unitatea de 
Management al Proiectului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 
precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice 
aprobate potrivit legii,  

- Suma de  167 933 lei cu TVA, respectiv 141120 lei fără TVA, din bugetul local al 
comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud. 

 

 


