
ROMANIA  

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD  

COMUNA PARVA                                                                          

CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 900 m.p.               

situat în extravilanul Comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud în vederea realizării 

obiectivului de investiţii ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de                                        

grajd in comuna Parva judetul Bistrita Nasaud” 

 
Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta extraordinara in data de 12.07.2018, in 

prezenta unui numar de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie  

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1916 din 10.07.2018 a d-lui Strugari Ioan primar prin care propune 

aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 900 m.p. situat în extravilanul 

comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud cu nr. cadastral 25422,  categoria de folosință arabil si 

schimbarea categoriei de folosinta a acestuia in teren curti-constructii, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de                                        

grajd in comuna Parva judetul Bistrita Nasaud”, proiect instrumentat prin HCL nr.37/27.06.2017 și 

aprobat de Ministerul Apelor si Padurilor UMP -INPC spre finanțare de la bugetul de stat; 

- raportul nr. 1914 din 10.07.2018  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, inspector Vartolomei Saveta;  

-  prevederile 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;  
- raportul nr. 1925 din 11.07.2018 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;   Comisia pentru administratie 

publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatii 

cetatenilor, agricultura-silvicultura; 

Ținând cont de prevederile art.36, alin.(1), din Legea 215/2001 privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.36, alin.(2), lit.c) din legea mentionată mai sus ;   
- art.92, alin.(2), lit.d) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republictă cu modificările 

și completările ulterioare;  
- Ordinului MAPDR nr.897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul 

documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;  
În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 900 m.p., teren 

agricol, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud, 

identificat cu nr. cadastral 25422, aparținând domeniului public al comunei Parva, în vederea 

realizării obiectivului de investiţii ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de  grajd in 

comuna Parva judetul Bistrita Nasaud”, proiect finanțat prin Ministerul Apelor si Padurilor UMP –

INPC. 

 

 



 

 

 

Art.2. Se solicită schimbarea categoriei de folosinţă a terenului menţionat la art.1 din teren: 
teren agricol, categoria de folosință arabil, în teren curți- construcţii. 

 

Art.3.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Parva domnul Strugari Ioan. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, la: 

- Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Ministerul Apelor si Padurilor UMP –INPC 

- Primarul comunei Parva 

- Compartiment contabilitate  

- Compartiment achizitii publice 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  

          RUS V. IOAN                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                                               CALUS IOAN  
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Din 12.07.2018 

 


