
                    ROMÂNIA                                                                                            
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                                                 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
                         Parva

HOTĂRÂRE
privind acordul de principiu în vederea achiziţionării unui autoturism Dacia Duster 

de catre Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A 
necesar pentru buna desfăşurare a activităţii economice a instituţiei

     

         Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25.05.2018, în
prezenţa unui numar de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.

          Având în vedere :
-  Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare
- Raportul nr.1409 din 21.05.2018  întocmit de domnul Căluş Toader- Vasile - viceprimar al 

comunei Parva;
- Expunerea de motive nr.1410 din 21.05.2018 iniţiator primarul comunei Parva Strugari Ioan 
- HCL nr. 7 din 07.02.2014 privind efectuarea tuturor demersurilor legale în scopul aderarii

precum și aderarea efectiva incalitate de membru asociat la ASOCIATIA IZVORUL
SOMESULUI, în vederea administrarii șiasigurarii serviciilor silvice aferente fondului
forestier proprietatea unitații administrativteritoriale

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 1467 din 24.05.2018al Comisiei studii, activitaţi
economico-financiare şi administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului si urbanism; 

          În temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin (1) lit.b)
din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată,cu modificarile  si
completarile  ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se dă acordul de principiu privind achiziţionarea unui autoturism Dacia Duster de catre
Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A  necesar pentru buna desfăşurare a activităţii economice a
instituţiei
        Art.2. Achiziţia se va face de căte Ocolul Silvic Izvorul Someşului Mare R.A. dupa aprobarea
de catre Consiliul de Administratie în functie de alocarile bugetare.
        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Seful Ocolului Silvic
Izvorul Somesului Mare R.A  
       Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru’’ din 9 consilieri prezenţi. 
      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud
- Primarului comunei Parva
- Ocolul Silvic Izvorul Someşului Mare R.A.
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