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Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.06.2018, în prezenţa unui
număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează
următoarele avize, prevăzute de lege: Agentiei de Protectie  a Mediului, Directia Sanitar Veterinară,
Directia Sanatate Publică – Notificare .
Luând act de:

a) Expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Parva, judetul Bistriţa Năsăud în
calitatea sa de iniţiator, înregistrată cu nr. 1728 din 22.06.2018, prin care se susţine necesitatea,
oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Parva, înregistrat cu nr.1727 din 22.06.2018, prin care se motivează, în drept şi în fapt,
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

c) raportul nr.1777 din 27.06.2018 al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei
Parva: Comisia studii, activitati  economico-financiare si administrarea domeniului public si privat al
comunei, amenajarea teritoriului si urbanism; Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati
social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, activitati sportive si agrement,
protectia mediului si turism, servicii publice si comert.

d) TEMA PROGRAM nr. 1603 din  06.06.2018 pentru Construire Gradinita program normal 4
sali grupa in comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud cuprinsa in Programul Reforma Educatiei Timpurii.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) , alin.(4) lit.d),e); alin.(2) lit.d) alin.(6) pct.14, art.
45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOT �RÂRE

Art. 1. Se aprobă acordul pentru cofinantarea proiectului Construire Gradinita program normal 4
sali grupa in comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud, constand in:

- bransamente utilitati
- sistematizare verticala
- imprejmuiri



- amenajare curte
- centrala termica
- toate diferentele de pret dintre preturile materialelor mentionate in proiect si cele solicitate de

comunitatea locala peste nivelul calitativ al acestora.

Art.2. Se aprobă ca Cheltuielile aferente lucrărilor din cadrul Proiectului să fie prevăzute în bugetul
local al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru perioada de realizare a investiţiei.

Art.3. Reprezentantul legal al comunei Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud pentru relaţia cu Ministerul
Educatiei Nationale în derularea Proiectului, este primarul comunei, Dl. Strugari Ioan.

Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Parva,
judeţul Bistriţa- Năsăud, domnul Strugari Ioan. 

Art.5.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în şedinţa ordinară,
respectiv cu un număr de 9 voturi „pentru”, din numărul de 9 consilieri prezenţi.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Parva, judeţul Bistriţa-
Năsăud, domnul Calus Ioan, în termenul prevăzut de lege cu:

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva , judeţul Bistriţa- Năsăud, domnul Strugari Ioan.
- Ministerul Educatiei Nationale

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
          RUS V.IOAN                                                                                                    SECRETAR,
                                                                                                                                  CALUS IOAN 
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