
             
              ROMÂNIA  
JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD  
        COMUNA PARVA                                                                          
       CONSILIUL LOCAL   

 
HOTĂRÂRE 

privind trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilului  
Clădirea de pe Dâmb, clădire care face parte din domeniul public al comunei Parva în 

scopul demolării acesteia   
   
 

       Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în sedinţa ordinară în data de 11.12.2018, în 
prezenţa unui număr de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie.  
                    Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 3319 din  06.12.2018 a domnului  Strugari  Ioan – 
primar; 

- raportul nr. 3318  din  06.12.2018  întocmit de domnul Căluş Toader- Vasile - 
viceprimar al comunei Parva; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 3375 din 10.12.2018 al Comisiei 
studii, activitaţi  economico-financiare şi administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism;  

      În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 30/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu 

modificarile si completările ulteriare 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor HG nr. 
548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarurilor 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor 

- Raportul de evaluare  nr. 3192 din 26.11.2018, întocmit de doamna Muthi 
Camelia Evaluator Specializat. 

- prevederile art. 858 şi urm. A titlului VI a Codului Civil, privind proprietatea 
publică 

- poziţia nr. 4 secţiunea I Bunuri imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Parva, Anexa nr. 35, insusită de consiliul local 
prin HCL nr. 13/23.08.1999 

          În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit.  c), art. 45, alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. 
b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
        Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilului  
Clădirea de pe Dâmb, clădire care face parte din domeniul public al comunei Parva în 
scopul demolării acesteia   



       Art. 2. Se aprobă documentaţia de demolare a imobilului Clădirea de pe Dâmb, 
comuna Parva, imobil care face parte din domeniul public al comunei Parva la poziţia 4 
secţiunea I Bunuri imobile, cu suprafaţa construită de  31,95 MP, având drept scop 
eliberarea autorizaţiei de desfinţare a imobilului în cauză. 

Art. 3.  Materialele rezultate  din demolare nu pot fi recuperate conform expertizelor 
din documentatie. 

ART. 4. Se radiază valoarea imobilului din poziţia 4 secţiunea I Bunuri imobile, cu 
suprafaţa construită de 31,95 MP, în valoare de 108.000 . 

ART. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan.  

Art. 6.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în 
sedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor art.45,alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 10 
„pentru’’, din numarul de 10 consilieri prezenţi.  

 
Art.6  Secretarului comunei Parva va comunica prezenta hotărâre cu: 

 - Primarul comunei Parva 
 - Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud 

    - Consiliul Judeţean Bistriţa- Năsăud 
    - Consilierii locali 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
      Căluş Toader - Vasile                                                                Contrasemnează,    
                                                                                                             SECRETAR 
                                CĂLUŞ  IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 54  din 11.12.2018 


