
 
 
                 ROMANIA         
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
  CONSILIUL LOCAL PARVA 
 
 

                                                             HOTÃRÂRE 

  

privind  aprobarea concesionãrii directe a terenului în suprafatã de   198,38   ha ,teren cuprins in 

inventarul domeniului public al comunei Parva în vederea pasunatului alpin Asociatiei  Crescatorilor  

de  Ovine si Caprine  PARVA. 

  

             Consiliul Local Parva,intrunit în sedintã ordinarã, în prezenta a 11 consilieri; 

 

     Având în vedere : 

           -raportul Curtii de Conturi prin care se arata necesitatea modificarii contractelor de arenda in 

contracte de concesiune; 

-raportul compartimentului urbanism si  agricultura nr.43 din 08.01.2013; 

-expunerea de motive a primarului comunei Parva, nr.  44   din  08.01.2013;      

            -avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socialã, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii si urbanism , nr.213 din 20.01.2013; 

    Vazand: 

           -solicitarea Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine PARVA  nr.  2599 din 10.09.2012; 

           -Statutul Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine  PARVA; 

           -anuntul nr.3621 din 18.12.2012 si procesul verbal de afisare nr.3622 din 18.12.2012si 

procesul verbal de constatare nr      din 21.01.2013; 

    Tinand cont de: 

-prevederile Hotãrârii Consiliului Local Parva nr.13/1999, privind însusirea inventarului 

domeniului public al comunei Parva, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului României nr. 905/2002, 

anexa nr.15 priivind domeniul public al comunei; 

-prevederile art.1-3(1), din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic 

al acesteia, cu modificãrile si completarile ulterioare  ; 

  -prevederile Regulamentului local de urbanism, aprobat împreuna cu Planul de urbanism 

General al comunei Parva, prin Hotãrârea Consiliului Local Parva nr. 10/2000;  

  -prevederile Hotãrârii Guvernului României  nr.168/2007, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 54/2006, privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã;      

  -prevederile art.15 alin.(1)(2) si(4) din  Legea nr.  214 din 15 noiembrie 2011 pentru 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor,coroborat cu art.123 alin.(1) si (2) din Legea nr. 

215/2001, a administraþiei publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 36(2), lit. “c”, 36(5) lit.”a”, raportate la prevederile art. 45(3) 

,art.120 si art.123(1,2) din Legea nr. 215/2001, a administraþiei publice locale, cu modificãrile si 

completãrile ulterioare ;  

                                              HOTÃRÃSTE : 

  

ART.1. – Se aproba concesionarea directa, în conditiile legii, a suprafetei de  198,38 ha, teren 

cuprins în inventarul  domeniului public al comunei Parva,pentru pasunatul alpin AsociatieI 

Crescatorilor de Ovine si Caprine    PARVA,identificat conform Anexei nr.1 la prezenta hotãrâre.  



 

ART.2. – Durata contractului de concesiune este de 10 ani, de la semnarea acestuia, cu drept 

de prelungire si modificare  în conditiile legii.  

ART.3.- Incarcatura pe hectar trebuie sa fie intre  0,3 si  1  u.v.m./ha 

ART.4-  Se aproba modelul  de  contract conform Anexei nr.2. 

ART.5. – In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari se va incheia contractul de 

concesiune cu_Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine  PARVA. 

ART.6 . – Pentru suprafata concesionata Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine 

PARVAse stabileste   o  redeventa de 10 Euro/ha. 

ART.7.-Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta  din prezenta   hotarare. 

ART.8.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul “pentru” al 11 consilieri din totalul de 11 in 

functie. 

ART.9. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se încredinteazã primarul 

comunei Parva prin compartimentul urbanism si agricultura,d-na Palage Maria-inspector asistent.  

ART.10. - Prezenta hotãrâre se aduce la cunostintã publicã prin grija secretarului comunei si 

se transmite prin intermediul Compartimentului Secretariat-Relatii cu publicul, cãtre : 

·                                                      - Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nãsãud ; 

  -Consilierii locali 

  -Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine  Parva; 

·                                                      - Compartimentul urbanism  si agricultura; 

·                                                      - Biroul impozite si taxe finante si salarizare ; 

 

·         

·        

;  PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                    CICEDEA DUMITRU 

 

 

                                                                                     Contrasemneaza de legalitate 

   

                                                                                                   Secretar, 

                                                                                              IOAN CALUS 
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