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 CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI PARVA 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
 

PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE 
FUNCIARĂ A UNOR BUNURI IMOBILE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A 

COMUNEI PARVA 
 

 
Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit în sedinţa  

ordinara în data de 29.11.2019  în prezenta   a 10    consilieri  din  totalul de 10 in 
functie: 

 
         - referat   nr. 3157   din 27.11.2019    intocmita domnul Strugari Ioan primar al 
comunei Parva;   
         - raportul nr. 3156  din 27.11.2019   întocmit de  domnul Căluş Toader- Vasile 
viceprimar al comunei Parva       
-    raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.3174 din 29.11.2019 al Comisiei studii, 
activitaţi  economico-financiare şi administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism 
       -  Prevederile art. 3 alin (4) din Legea 213/1988, privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare 
       - Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea 
domeniului public al Județului Bistrița Năsăud, a municipiului, orașelor și 
comunelor din Județul Bistrița Năsăud 
       - Prevederile art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu 
modificările și completările ulterioare 
       - Prevederile Legii 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu 
modificările și completările ulterioare 
       - Prevederile Ordinului directorului general al Agenției de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară  nr. 700/2014, privind adoptarea Regulementului de avizare și 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, republicată cu 
modifiocările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit d), alin 7 lit. s), art. 139 
alin. (1) alin (3) lit. e) şi art 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,                                     
 

HOTĂRĂŞTE: 
          ART.1. – Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri 
imobile în proprietatea publică a Comunei Parva, în baza documentaţiilor cadastrale 
întocmite de către TOPOCAD CRIS S.R.L., având elementele de identificare 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



          ART.2. – Imobilele teren și construcții prevăzute în anexa la prezenta hotărâre 
nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de 
restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 
funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în 
mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu 
sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 
         ART.3. – Se atestă că terenurile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu au 
făcut obiectul punerii în posesie în baza legilor fondului funciar pentru persoane 
fizice sau juridice. 
         ART.4. – Primarul comunei Parva, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
         ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva 
în şedinţa ordinară, cu un număr de 10 voturi “pentru” din 10 consilieri prezenți. 

 
 
ART.6. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: 

-      Serviciului urbanism al Primăriei Parva 
-      Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu sediul în municipiul 

Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1; 
-      Primarului comunei Parva; 
-      Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-   Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Judeţul Bistriţa-

Năsăud. 
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