
              ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                    

          COMUNA PARVA   

         CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea înfiinţării unui depozit permanent pentru material lemnos în comuna Parva la Brigada 

Silvică                     

Consiliul Local al ComuneiParva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta ordinara in data de 

29.09.2017 in prezenta a 10 consilieri din totalul de 11 in functie: 

Avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 2737 din 22.09.2017 intocmita de primarul comunei Parva,d-nul Strugari 

Ioan, privind aprobarea înfinţării unui depozit permanent pentru material lemnos în comuna Parva.  

-raportul nr. 2736 din 22.09.2017 întocmit de domnul Căluş Toader- Vasile - viceprimar al comunei 

Parva. 

-avizul de principiu nr. 1851 din 22.06.2017, prin care consiliul local al comunei Parva este de 

acord cu înfiinţarea unui depozit de lemn pentru comuna Parva la Brigada Silvica, pe propietatea comunei 

Parva înscris în CF nr. 408, nr. top. 135/1/1-153/2, conform anexei nr. 35, sectiunea III bunuri imobile- 

terenuri, pozitia 2 din H.G.R. NR. 905/2002.   

-raportul/avizul favorabil nr.2952 din 29.09.2017 Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-

Financiare si Administrareaa Domeniului Public si Privat al Comunei, Amenajarea Teritoriului si 

Urbanism; 

-raportul/avizul favorabil nr.2952 din 29.09.2017 Comisia pentru Administratie Publica Locala, 

Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, 

Agricultura- Silvicultura. 

 -H.C.L. Parva nr. 23 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Parva pe anul 

2017. 

            În baza prevederilor: 

       -prevederile art. 123 alin.  (1) din  Legea 215/2001 privind administrația publică locală actualizată. 

            -prevederile art.20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative. 

           -prevederile art. (6) din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică. 

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b),alin (4) lit.lit.e) și c) alin. 5 lit. a) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificari si completari: 

 

H O T A R A S T E: 

- ART.1.  Se aproba înfiinţarea unui depozit de lemn pentru comuna Parva la Brigada Silvica, pe 

propietatea comunei Parva înscris în CF nr. 408, nr. top. 135/1/1-153/2, conform Anexei nr. 35, sectiunea 

III bunuri imobile- terenuri, pozitia 2 din H.G.R. NR. 905/2002.   

          - ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Parva si 

secretarul comunei Parva. 

   -ART.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul „pentru” a 10 consilieri din totalul de 11 in 

functie.   

          - ART.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija 

secretarului comunei cu: 

   - Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, 

   - O.S. Izvorul Someșului Mare RA, 

                              - Primarul comunei Parva, 

                              -Siteul Primariei comunei Parva. 

      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemneaza secretar, 

              Scurtu P. Vasile        Calus Ioan 

 

 

Nr.46 din 29.09.2017. 


