
                            ROMANIA 
          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD       
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                      
 
               H O T Ă R Â R E 
                                             privind aprobarea Statutului comunei Parva 
 
            Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara,in prezenta a 6 consilieri: 
 
 Având în vedere; 
  - expunerea de motive nr.1398/03.09.2008 intocmita de domnul Gheorghe Stelian-
Primarul comunei Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
  - raportul nr.1397/03.09.2008 întocmit de secretarul comunei Parva domnul Căluş Ioan 
prin care se motivează necesitatea adoptării Statutului-cadru al comunei Parva,în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.53/2002 aprobată prin Legea nr.96/18.03.2003; 
  -raportele înregistrate sub numerele 1536 din 29.09.2008, ale Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local –Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si 
Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; Invatamant,Servicii Publice si Comert, 
Cultura, Culte, Protectie Sociala,Mediu, Turism...; Administratie Publica Locala, Juridica si de 
Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-
Silvicultura; 
                        - anuntul nr.1399/03.09.2008, procesul verbal de afisare a acestuia nr.1399/03.08.2008 si 
procesul verbal nr.1562/30.09.2008 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 
                        - prevederile art.1, art.2,art. 6 şi art. 20(1) din Ordonanţa Guvernului Romţniei 
nr.53/16.08.2002 privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale aprobată,cu modificări, 
prin Legea nr.96/18.03.2003; 
                         - prevederile SECŢIUNII a-IV-a “REŢEAUA DE LOCALITĂTI” din legea nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional; 
                         - prevederile art.5 şi art.9 din Legea nr.2/1968 privind împărţirea administrativ-
teritorială în România ; 
                         - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.70/29.08.2002 privind administrarea 
unităţilor de sănătate publică de interes judeţean şi local,aprobata prin Legea nr. 99/2004,cu modificări 
si completari ulterioare; 
                         - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,cu 
modificari si completari ulterioare,aprobata prin Legea   Nr. 3 din  9 ianuarie 2003 ; 
  - prevederile Legii  Nr. 101 din 25 aprilie 2006 Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
                        - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.21/30.01.2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale,aprobata de Legea   Nr. 515 din 12 iulie 2002 . 
                        - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.35/20.01.2002 privind aprobarea 
Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.673/19.12.2002; 
  - prevederile Legii   Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. 
                        - prevederile art.6 din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenţa deciziţională în 
administraţia publică locală; 
                        - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.12/18.06.2008 privind constituirea 
Consiliului local Parva; 
                        - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.10/14.09.2000 privind aprobarea 
Planului de Urbanism General al comunei Parva; 
                        - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 13/09.08.2002 privind aprobarea 
realizării Amenajamentului silvic pentru proprietăţile comunei Parva; 
                        - Hotărârea Consiliului local Parva nr.26/30.09.2008 privind aprobarea regulamentului 
de organizare şi funcţionare a consiliului local; 



                       - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.12/25.02.2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Parva; 
                        In temeiul prevederilor art.3,art.20 alin.(1) şi (2), art.23, art.36 alin.(2)-alin.(3) lit.”a”,art. 
45 alin. (1) şi (2), şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraâia publică locală, 
republicata,cu modificari si completari ulterioare: 
   
                     H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 
  ART. 1. Se aprobă Statutul-cadru al comunei Parva conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  ART. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data adoptării,data la care inceteaza 
aplicabilitatea Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.14/25.02.2005. 
  ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Parva domnul Gheorghe Stelian. 
  ART. 4. Hotararea a fost adoptata cu votul a 6 consilieri „pentru” din totalul de 6 
prezenti. 
  ART. 5. Prin grija secretarului comunei Parva domnul Căluş Ioan,prezenta hotărâre va 
fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la panoul de la sediul Consiliului local al comunei Parva si 
Site al Primariei. 
  ART. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată,prin grija secretarului comunei Parva 
domnul Căluş Ioan,prin Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul cu: 

- Institutia Prefectului,Judeţul Bistriţa-Năsăud 
- Aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva 
- Consilierii locali. 

 
 
 
                       PREŞEDINTE DE SEDINTA,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                          SCURTU ALEXANDRU             SECRETAR, 

              CĂLUŞ IOAN 
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          ROMÂNIA     Anexa nr. 1 la Hotărârea  
          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                         Consiliului local Parva nr.__ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA  din data de__________2008. 
 
 
                            STATUL  
           COMUNEI PARVA 
                                                 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
  ART. 1.Potrivit prevederilor art.20.alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.53/2002 
privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale aprobată,cu completări şi modificări, prin Legea 
nr.96/2003 şi conform prevederilor dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”a”si alin.(3)lit.”a” din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală,republicata cu modificari si completari ulterioare, Consiliul local comunal  
eliberează şi aprobă STATUTUL COMUNEI PARVA. 
  ART. 2. STATUTUL COMUNEI PARVA cuprinde datele şi elementele redate mai jos pe 
capitole şi articole: 
 
                             Cap.I. PARVA (Scurt istoric): 
 
  ART. 3. Numele comunei PARVA: Prima denumire a comunei a fost LUNCA VINULUI, 
acest nume îl regăsim în prima atestare a localităţii noastre din anul 1717 legată de invazia tătarilor din acele 
timpuri. Acest nume este impropriupentru aceastei localitatăţi şi derivă din apelativele ,,luncă”(în slavă 
,,loka”) şi ,,vin” cu sensul de ,, borviz” sau,,borcut, care este de origine magheară, dar având acelaşi sens. 
  Deşi această aşezare este mult mai veche,confirmarea oficială s-a făcut în anul 1773,după cum 
rezultă din memoriul (Majestets-Gesuch) înaintat de foştii grăniceri năsăudeni împăratului austriac în  
05 Octombrie 1862. 
  Noua denumire a localităţii a fost primită odată cu militarizarea acestui ţinut,sub numele de 
PARVA şi care provine din expresia cezaro-crăiască ,,SALVE ROMULI PARVA NEPOS!” rostită de Iosif 
al II-lea cu prilejul vizitei sale pe Valea Someşului,în anul 1773 şi care la propuinerea ofiţerilor de garnizoană 
care n-au ezitat nici o clipă să trateze pe românii militarizaţi, întocmai ca pe descendenţii anticelor regiuni şi 
coloni ale Romei, a ordonat ca trei sate noi să poarte numele latineşti, ROMULI, PARVA şi NEPOS care 
împreună cu mai vechea SALVA, alcătuiau versul ,, SALVE ROMULI PARVA NEPOS” şi făgăduiau ,, 
Mântuirea tinerei nepoate a lui Romul”. După alţii, versul ar fi fost ,, Salve Parve Nepos Romuli !” adică ,,Fi 
salutată mică nepoată a lui Romul”. 
   Aşadar, numele de PARVA este de origine latină şi derivă din formele ,, parvus, parva, 
parvum”, care înseamnă mic,mică. 
  ART. 4. Numărul populaţiei a fost după cum urmează: La anul 1717 satul avea un număr 
de 12 case cu un număr de 37 locuitori,între anii 1720-1721 existau 190 locuitori,între anii 1784-1787 existau 
280 locuitori,în anul 1830 existau 320 locuitori, în anul 1850 existau 473 locuitori,în anul 1857 existau 423 
locuitori, în anul 1870 existau 605 locuitori, în anul 1880 existau 683 locuitori, în anul 1890 existau un număr 
de 772 locuitori, în anul 1900 existau un număr de 890 locuitori, în anul 1910 existau un număr de 1105 
locuitori, în anul 1920 existau un număr de 1086 locuitori, în anul 1930 existau un număr de 1334 locuitori, în 
anul 1941 existau un număr de 1528 locuitori, în anul 1948 existau un număr de 1549 locuitori, în anul 1956 
existau un număr de 1871 locuitori, în anul 1966 existau un număr de 2439 locuitori, în anul 1970 existau un 
număr de 2589 locuitori, în anul 1984 existau un număr de 2829 locuitori. 
  La recensământul din anul 1992 comuna avea un număr de 2775 locuitori cu un număr de 723 
gospodări. 
  La recensamantul din anul 2002 comuna Parva are o populatie stabilă de 2648 persoane cu un 
număr de 774 gospodări. 
  În prezent comuna are o populatie stabila de 2747 locuitori cu un numar de 795 gospodari. 
  



 
                          CAP. II. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
  ART. 5. Caracteristicile reliefului: Relieful este destul de diversificat,ca şi fauna şi vegetaţia, 
fac din comuna Parva o regiune deosebit de pitorească.  Este cel specific nord –estului Transilvaniei făcând 
parte din regiunea geografică,denumită după vechile centre istorice,,Valea Rodnei“sau,,Ţara Năsăudului”. 
                        Dealurile ocupă cea mai mare parte a teritoriului,fiind situate de o parte şi de alta a Văii 
Rebrei. In unele locuri,acestea sunt abrupte şi văile adânci devenind afluienţi cu nume obişnuite pe care 
localnici le-au dat încă din cele mai îndepărtate vremuri denumiri ca;Valea Vinului,Valea Tisei,Valea 
Paltinului, Valea Brădăţelului,Izvor şi altele. 
  În partea de nord-est sunt Munţii Rodnei din care masiv face parte şi comuna Parva şi care sunt 
alcătuiţi din sisturi cristaline epizonale şi formaţiuni sedimentare vechi,injectate uneori cu gresii,diolite şi 
granite. Aici mai găsim şi filoane de caolină şi izvoare de apă minerală(borcut) precum şi piatra de var. 
  Relieful cel mai jos al comunei se află lângă Valea Rebrei şi este format din lunci late de circa 
100-200 m.Comuna fiind situată la o altitudine de 515 m.iar cel mai înalt vârf este Vr.Bârla care se înalţă 
până la 1628 m. 
  ART. 6. Reţeaua hidrografică: În zona comunei Parva reţeaua hidrografică aparţine 
bazinului hidrografic Someşul Mare. Comuna este transversată de Râul Rebra care are o lungime de 13 km. 
cu un regim de scurgere permanent, cu debit mare la sfârşitul primăverii (aprilie-iunie) şi mic la sfârşitul verii 
(august-septembrie). În comună există reţea de alimentare cu apă potabilă care vine de la o distanţă de 3,5 km. 
din Vf. Comarnic cu un debit de 1200 litri/min. 
  ART. 7. Clima: Teritoriul studiat se află într-o zonă de climat temperat-continentală- 
moderată, remarcându-se două zone climatice: una de dealuri,în partea de sud-vest,caracterizată printr-un 
climat continental ceva mai pronunţat decât al zonelor vecine şi una de munte, cu un climat asemănător celui 
din Carpaţii Orientali. Iernile sunt destul de lungi şi cu zăpezi abudente. Temperatura maximă în perioada de 
vară ajunge uneori până la 30 de grade şi chiar depăşeşte, iar în perioada de iarnă  pătrund curenţii de natură 
polara nordică şi nord-vestici. Vanturile bat neregulat şi cu intensităţi diferite în timpul anului, fiind mai 
puternice în timpul iernii când nu au o direcţie precisă. 
  ART. 8. Relaţii în teritoriu: Comuna Parva este situată în partea de nord a judeţului Bistriţa-
Năsăud, învecinându-se la Est cu,comuna Feldru şi oraşul Sîngeorz-Băi, la Sud cu comuna Rebra, la vest-
nord cu comuna Rebrişoara şi comuna Telciu. La nord se ajunge la Vf.Pietrosul Borşei (2303 m), judeţul 
Maramureş. 
  ART. 9. Mediul natural: Dezvoltarea industrială începută în jurul anului 1969, şi anume; 
minele de prospecţiuni de la Paltinul, Scăricea, Guşetu şi mina de caolină de la Parva; exploatarea lemnului, 
care nu au creat probleme deosebite factorilor de mediu, cu atât mai puţin după anul 1990 când toate aceste 
intreprinderi şi-au încetat activitatea. 
  ART.10. Poluarea aerului: În prezent pe raza comunei Parva nu sunt surse de poluare a 
aerului, emisiile în atmosferă pot fi grupate în cele provenite de la: 

- mijloace de transport, emisiile de gaze de eşapament în condiţiile de trafic 
pe DJ.172B şi drumul forestier Valea Rebrei. 

- arderea de combustibil solid şi lichid pentru încălzirea locuinţelor 
                              -     arderea reziduurilor menajere de la groapa de gunoi.    
  ART.11. Poluarea apei: (1)Pe raza comunei Parva nu se înregistrează fenomene grave privind 
poluarea apelor de suprafaţă şi freatice. Sezonier,localnicii din zonă spală lână în cursurile de apă şi canale 
producând poluarea acesteia cu fibre de lână. 
    (2)Nu au existat fenomene de poluare a cursului de apă şi a apelor freatice depistate pe 
raza comunei Parva. 
   (3)Pentru evitarea poluării cu ape uzate de suprafaţă se impun: 
   - în lipsa canalizării comunei s-a impus dotarea fiecărui obiectiv industrial sau de mică 
producţie şi a locuinţelor cu bazine betonate vidanjabile. 
   - la Scoala generală,Primărie,Blocul de locuinţe există canalizare cu fose septice care 
vor fi curăţate în permanenţă. 
   - depunerea unei documentatii in vederea obtinerii unor programe cu finantare 
europeana. 



 
  ART.12. Poluarea solului: Deşeurile rezultate din activităţi desfăşurate, precum şi cele 
menajere pot constitui surse de poluare a solului în condiţiile unei depozitări necorespunzătoare. In acest sens 
există o rampă de depozitare a reziduurilor menajere la o distanţă de 3 km.(amonte) în locul numit Vidra. 
     
   CAP.III. SATE COMPONENTE,REŞEDINŢA,POPULAŢIA PE  
                                                     STRUCTURI, GOSPODĂRIILE, TEREN,ANIMALE 
 
  ART.13. (1).Rangul localit[tii: localitatea este de rangul IV. 
                                       (2).Satele componente: Comuna Parva nu are alte sate componente existănd 
„cătune” situate la o distanţă de 3-6 km. de vatra satului cum a fi: Valea Vinului (distanţa 3,5km.) ierarhizare 
V; Dealul Vinului (distanţa 4,5 km)-ierarhizare V; Brădăţel (distanţa 6,5 km)-ierarhizare V;Lunci (distanţa 4 
km.)-ierarhizare IV ; Izvor (4 km.)-ierarhizare V şi Dealul Paltinului (distanţa 4,5 km) –ierarhizare V. 
  ART.14. Reşedinţa: Comuna Parva, neavând sate componente, are sediul unităţii  
administrativ-teritoriale in centrul comunei la nr.162.  
  ART.15. Populaţia; În comună există la ora actuală un număr de 2747 locuitori  

Din care: - bărbaţi - 1375 
                - femei   - 1375                   

                        ART.16. Structura etnică a populaţiei: În comuna Parva nu există cetăţeni de altă etnie fiind 
toţi locuitorii români. 
  ART.17. Structura confesională a populaţiei: În comună există 1 biserică ortodoxă care are 
un număr de 2137 cetăţeni care aderă la acest cult şi o Casă penticostală cu un număr de 610 penticostali. De 
asemenea mai există o persoană greco-catolică şi 3 persoane creştin de rid vechi. 
  ART.18. Principalele fenomene demografice: 
    - natalitatea                - 18,63 %0 

    - mortalitatea            -  3,16 %0 
                                     - spor natural              - 169,7%0 

    - divorţialitatea           -    0,48 %  
  ART.19.Gospodării şi locuinţe: Pe raza comunei Parva există un număr de; 

 -936 clădiri 
 -795 gospodări 
 -830 locuinţe din care; 
  -proprietate publică     =  11 
                        -proprietate particulară= 819 

ART.20. Terenul: (1)Suprafaţa administrativ teritorială a comunei este de 7.065 ha. din care 
aparţinând comunei 4825,53 ha.totală din care: 

  - arabil     - 304 ha. 
 - păşuni naturale- -1130 ha. 
 - fâneţe naturale -955 ha. 
 - păduri  -2280,53 ha. 
 - curţi şi clădiri -15 ha. 
 - alte terenuri  -141 ha.     
 (2) Diferenţa de teren până la 7.065 este pădurile comunei Rebrişoara,Rebra şi  

Salva care se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Parva. 
   (3) Comuna Parva mai deţine suprafaţa de 537 ha. teren cu vegetaţie forestieră şi 53,54 
ha. păşune alpină pe raza administrativ-teritorială a comunei Cosna,judeţul Suceava. 
  ART.21.Efectivele de animale: Locuitorii comunei Parva deţin următoarele efective de 
animale:              - bovine - 731 cap. 
    - ovine  -2970 cap. 
    - caprine -  210 cap. 
    - porcine -  840 cap. 
    - cabaline -  193 cap. 
    - păsări  -4200 cap. 
    - iepuri  -    10 cap. 
    - familii albine -  150 familii 



 
   CAP.IV. ACTIVITĂŢILE DIN COMUNĂ, NUMĂR ELEVI, SALARIAŢI 
 
  ART.22. Învăţământul: (1)Numărul salariaţilor din unităţile de învăţământ este de 39 din care 
35 sunt cadrele didactice după cum urmează: 
    - învăţători + educatori           - 15+7 =22 
            -calificate  - 18 
     -grad definitiv  -  9 
     -grad II  -  3 
     -grad I    -  1 
     -fără definitivat -  4 
     -necalificati  -  3 
    - profesori:   - 17 
     -calificaţi  - 11 
     -grad definitiv  -   6 
     -grad II  -   4 
     -grad I   -   1 
     -necalificati                 -   5 
                                       (2) Numărul preşcolarilor şi elevilor este de 581 după cum urmează: 
    - preşcolari   - 125 
    - elevi cl.I-IV   - 182 
    - elevi cl.V-VIII - 220 
    -elevi cls a IX-X -  54 
  ART.23. Cultură: (1)În acest domeniu comuna are 1 Cămin cultural spaţios cu un număr de 
150 locuri situat la parterul Primăriei comunei Parva.Datinile si obiceiurile se pastreaza dar nu sunt 
concretizate prin existenta unor ansambluri, neavând o forma organizata. 
   (2) Pe raza comunei există înălţat un monument al eroilor (ridicat în anul 2003). 
   (3) Comuna dispune de o staţie de amplificare. 
   (4) In comuna exista TV-Cablu Dolce. 
  ART.24. Biblioteci: Există la nivelul comunei un număr de 2 biblioteci din care: 

- 1 a comuni care deţine un număr de 10.414 vol. 
- 1 a Scolii generale           “                 2.500 vol. 

                       ART.25. Sport: La Scoala generală Parva există un teren de minifotbal iar la nivelul comunei 
se pot organiza activităţi sportive cum ar fi : schi,tenis de masă,fotbal,handbal, volei şi şah. 
  ART.26. Sănătate: În comună există un Dispensar uman cu medicină generală şi un cabinet 
stomatologic în care-şi desfăşoară activitatea un număr de 1 medic, 2 cadre medii,un îngrijitor,un medic 
stomatolog care lucreaza in comuna 2 zile/saptamana si un farmacist. 
  ART.27. Agenţi economici: Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 agenţi 
economici din care 2 fac actifităţi de producţie iar 3 desfăşoară activităţi comerciale şi 1 sunt cu prestări 
servicii. De asemenea sunt un număr de 12 Asociaţii Familiale  şi Persoane Fizice. 
                        ART.28. Turism : Turismul este un domeniu aflat în plină dezvoltare în special datorită 
specificului zonei dar şi unităţilor de primire turistică existente în zonă. Există posibilitatea de cazare şi 
pensiune completă  în pensiuni turistice de 2 margarete.In comuna exista un Centru de turism montan 
numit ,,Huberte Tyrode’’care are posibilitatea de a gazdui 10 persoane,dotat cu bucatarie,2 grupuri sociale,un 
birou,sala de sedinta si o sala de protocal. 
        
   CAP. V. BUGETUL LOCAL,INVESTIŢII,PROTECŢIE SOCIALĂ 
       REŢELE (APĂ,TELEFON,DRUMURI,ELECTRICĂ) 
 
  ART.29. Bugetul local: Valoarea bugetului local pe anul 2008 a fost de 5934 mii lei iar pe 
anul 2009 este de preconizat ____mii lei. Creşterea in anul 2008 faţă de anul 2007 este de 1628 lei. 
  ART.30. Investiţii: Investiţiile mai importante planificate pentru anul 2008-2009 sunt in 
valoare de peste 2618 mii lei.    



  ART.31. Benefiiciarii Legea nr.416/2001 şi persoane cu handicap: La Legea nr. 416/2001 
sunt un număr de 39 dosare pentru familii şi persoane singure iar pentru persoane cu handicap şi însoţitorii 
acestora sunt un număr de 14 dosare. 
  ART.32. Reteaua  de apă potabilă: La nivelul comunei Parva sunt un număr de 602 
gospodării racordate la reţeaua de apă potabilăr,retea care are o lungime de 7,5 km.Exista canalizare doar 
pentru un numar de 14 gospodari,pe o distanta de 0,5 km.fiind realizata de mina de Caolina.Pe viitor comuna 
are un studiu de frezabilitate pentru canalizare. 
  ART.33. Reţeaua telefonică: Sunt racordaţi la reţeaua telefonică digitală un număr de 205 
familii, centrala dispunând de un număr de 25o posturi telefonice. La aceasta data este posibil accesul la 
internet,amenajari facute prin Programul „Economia Bazata pe Cunoastere”-Bucursti. 
  ART.34. Reţeaua de energie electrică: 46 km.Sunt racordati la reţeaua electrică 710 locuinte 
in procent de 94%. 
  ART.35. Reţeaua de drumuri: Lungimea drumurilor de pe raza comunei Parva este 
următoarea: 

- Drumul judeţean 172 B are o lungime de 7 km.care este asfaltat; 
- Drumurile comunale sunt cu o lungime de 42 km.din care;2 km.pietruit si 40 km.de 

pamant; 
- Drumul forestier este de 7 km. 

                        ART.36. Proiecte în derulare în aceste domenii: Comuna Parva  are în derulare 2 proiecte de 
dezvoltare economico-socială pentru a fi  promovate din fonduri europene. 
 
   CAP. VI. CONSILIUL LOCAL, PRIMAR,APARATUL PRIMARULUI 
 
  ART.37. Consiliul local al comunei Parva(componenţă): Este constituit la data de 
18.08.2008 prin Hotararea de consiliu local nr.12, astfel: 

- Nr. total de consilieri este de 11. 
              - în anul 2004 reprezentau: 
                     - PSD  - 4 
          - PD  - 4 
          - PNL       - 2 
          - PRM                - 1 
- în prezent (din 18 iunie 2008) reprezintă: 
                     - PSD  - 5 
          - PD-L  - 4 
          - PNL  - 1 
          - PRM  - 1 
 

  ART.38.Primaria comunei Parva: La data de 01.09.2008,Primaria comunei Parva numără un 
număr de 11 salariaţi din care 2 functii de demnitate publica,4 sunt funcţionari publici iar 5 sunt angajaţi cu 
contract de muncă care fac parte din aparatul de specilitate al Primarului comunei Parva.Mai sunt angajati 14 
asistenti personali. 
  ART.39. În conformitate cu prevederile art. 2.şi 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publică locală,republicata cu modificari si completari, administraţia publică în unităţile administrativ- 
teritoriale se întemeiază pe principiile: autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes 
deosebit. 
  ART.40. Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi 
reprezintă dreptul de capacitate efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a solutiona şi de a 
gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a problemelor publice în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă. 
  ART.41. Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială. 
  ART.42. Autoritatea administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în 
comune şi oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberatori şi primarii ca unităţi executive. 



  ART.43. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea nr.215/2001  si a 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
  ART.44. Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi 
rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege. 
  ART.45. Atribuţiile consiliului local: 
                   Sunt cele prevazute de art.36 din Legea administratiei publice nr.215/2001-republicata 
astfel: 
     (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale. 
     (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
     a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; 
     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei; 
    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
     (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
     a) aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; 
     b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 
     c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. 
     (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
     a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
     b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-
teritoriale, în condiţiile legii; 
     c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
     d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 
interes local, în condiţiile legii; 
     e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale; 
     f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 
     (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
     a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
     b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei , după 
caz, în condiţiile legii; 
     c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale 
localităţilor; 
     d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public 
local. 
     (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
     a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind: 
     1. educaţia; 
     2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
     3. sănătatea; 
     4. cultura; 



     5. tineretul; 
     6. sportul; 
     7. ordinea publică; 
     8. situaţiile de urgenţă; 
     9. protecţia şi refacerea mediului; 
     10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
     11. dezvoltarea urbană; 
     12. evidenţa persoanelor; 
     13. podurile şi drumurile publice; 
     14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, 
energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 
     15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 
     16. activităţile de administraţie social-comunitară; 
     17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 
sau în administrarea sa; 
     18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale; 
     19. alte servicii publice stabilite prin lege; 
     b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic; 
     c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
     d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
     e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor 
locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 
     f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 
     (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
     a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 
     b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-
teritoriale din alte ţări; 
     c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 
sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
     (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi 
condiţiile pierderii sau retragerii titlului conferit. 
     (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
 ART.46. Atribuţiile Primarului comunei Parva ;conform art.63 din L.215/2001 sunt următoarele; 
  a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
      b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
      c) atribuţii referitoare la bugetul local; 
      d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
      e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
      (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de 
autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite 
prin lege. 
      (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 
      a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 
      b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
      c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 



      (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 
      a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
      b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 
spre aprobare consiliului local; 
      c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 
      d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor 
la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
      (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 
      a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică de interes local; 
      b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
      c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 
prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d) din L.215/2001-republicata; 
      d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d),din L.215/2001-
republicata, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 
      e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
      f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 
local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 
      g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 
normative; 
      h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 
      (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 
      (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza 
concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, 
în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management. 
              (8) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca 
reprezentant al statului în comuna Parva.   
   ART.47.(1)-Prin statut se stabileşte criteriile potrivit cărora se pot acorda unor persoane cu o 
contribuţie deosebită pe plan politic,economic,social şi cultural sau altor persoane importante pentru localitate 
respectivul Titlul de “Cetatean de Onoare”,drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile 
de pierdere sau retragere a acestor calităţi. 
  (2)-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Consiliului Local al comunei Parva, determina posibilitatea de acordare a inaltului titlu de 
“Cetatean de Onoare” al comunei Parva, persoanelor cu merite deosebite. 
  (3)-Prin Hotarare a Consiliului Local se va aproba Regulamentul de acordare a titlului de 
„Cetatean de Onoare” al comunei Parva, precum si constituirea „Consiliului de Onoare” al comunei Parva, 
„Sfatul Înteleptilor” care va avea drept membri “Cetatenii de Onoare” ai comunei Parva. 
  (4)-Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Parva reprezinta –Cea mai inalta distinctie-
acordata de Consiliul Local Parva unor cetateni romani sau straini. 
  (5)-Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Parva se poate acorda: 
   a) unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor 
socioprofesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale sau economice cu efecte 
favorabile comunei Parva; 



  b) celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o imagine deosebita 
comunei si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor puternice legaturi economico-sociale sau de alta 
natura, in beneficiul cetatenilor comunitatii noastre; 
  c) cetatenilor romani sau straini care desfasoara activitati caritabile în comuna Parva, 
beneficiari ai acestei activitati fiind orfani, batranii, copii abandonati, handicapatii, sau institutiile care 
adapostesc si îngrijesc acesti defavorizati; 
  d) fostii detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare au adus o 
contributie deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei Parva in tara si in lume sau au contribuit la 
realizarea unei legaturi intre comuna noastră si alte localitati; 
  e) bravilor militari ai armatei romane care s-au distins prin fapte de arme, asigurand astfel 
siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala a tarii prin prestatia lor stiintifica, 
tehnica, economica sau educativa; 
  f) unor sportivi nascuti sau formati în comuna Parva, cu rezultate de exceptie în competitiile 
sportive nationale si internationale (cel puţin campioni naţionali) ;  
  g) celor care au trecut în eternitate, dar care, prin prestigioasa lor activitate au promovat 
imaginea comunei Parva si a tarii; 
     h) celor care au titluri ştiinţifice; 
                         i) pentru merite deosebite pe linia culturii,învăţământ, sănătate;  
   j) contribuţii la redresarea pe plan naţional şi internaţional a localităţii,sprijin material şi moral 
deosebit al locuitorilor,etc. 
  k) altor categorii. 
  (6)-Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare îl au: 
   - primarul comunei; 
   - consilierii locali (individual sau în grup). 
  (7)-Titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Parva se acorda in sedinta ordinara sau 
extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor comunei, prin publicarea hotararii Consiliului local 
Parva. 
  (8)-Valorificarea si punerea in valoare a competentelor si bogatei experientei a Cetatenilor de 
Onoare ai comunei Parva, se va realiza prin constituirea CONSILIULUI DE ONOARE AL COMUNEI – 
,,SFATUL ÎNTELEPTILOR’’, organism consultativ in promovarea unor hotarari ale Consiliului Local sau 
decizii ale executivului primariei. 
  (9)-Toti cetatenii distinsi cu titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Parva vor fi inscrisi in 
CARTEA DE ONOARE a Consiliului Local Parva.  
  (10)-Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Parva, confera titularului 
urmatoarele drepturi: 
   - de a purta insigna pe baza brevetului; 
   - inscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei; 
   - accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice din comună; 
   - de a circula gratuit în toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul comunei; 
   - accesul gratuit la spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice si sportive 
de pe raza teritoriala a comunei Parva la care Primaria comunei este organizator; 
   - sprijin privind rezolvarea problemelor de sanatate precum si internarea cu prioritate in 
camin sau azil de batrani, in caz de nevoie; 
   - dreptul de a face parte din Consiliul de Onoare al comunei Parva; 
   - în caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc in unul din Cimitirele comunei 
Parva, cu inscriptionarea pe placa a titlului. 
  (11)-Statutul de „Cetatean de Onoare” al comunei Parva presupune urmatoarele atributii: 
   - cunoasterea anticipata a prevederilor Regulamentului privind acordarea Titlului de 
“Cetatean de Onoare” de catre fiecare candidat; 
   - participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cand se adreseaza o 
asemenea invitatie; 
   - acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale 
comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme conform competentei si capacitatii profesionale; 
   - furnizarea unor informatii importante, transmise pe adresa executivului local, in ce 
priveste eventualele modificari ale statutului personal, in principal de ordin socioprofesional ; 



   - sa desfasoare orice activitate in comuna in conformitate cu pregatirea,capacitatea si 
vocatia lui,respectand legislatia in vigoare; 
   - sa solicite si sa primeasca recomandari pentru schimburi de experiente in tara si in 
strainatate;  
   - sa fie scutit de impozite si taxe locale,pe baza unei hotarari exprese luata in acest sens. 
  (12)-Condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva si irevocabila atrage dupa sine 
pierderea titlului de Cetatean de Onoare si pierderea drepturilor enumerate anterior. 
  (13)-Retragerea titlului se va adopta printr-o hotarare,in sedinta publica,a Consiliului Local al 
comunei Parva, respectandu-se prevederile legale din Regulamentul de acordare a titlului de „Cetatean de 
onoare” al comunei Parva si va fi adusa la cunostinta persoanei implicate in termen de 10 zile 
  (14)-Retragerea titlului de “Cetatean de onoare “ se poate face de Consiliul local in conditiile 
in care detinatorul titlului desfasoara o activitate contrara intereselor unitatii administrativ teritoriale, a 
cetatenilor din cadrul acesteia, a ordinii de drept, democratiei, libertatilor si drepturilor fundamentale ale 
cetatenilor, desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor acesteia.  

  (15)-Propunerea retragerii titlului de “Cetatean de onoare “ o poate face Primarul, cel putin 
1/3 din numarul consilierilor sau oricare comisie de specialitate a Consiliului local. 
  ART.48. Persoanele nascute in comună primesc, la implinirea varstei de 18 ani, titlul şi 
certificatul de fiu/fiica al/a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar. 
  ART.49. Cetatenii comunei au dreptul de a participa prin modalitati prevazute de lege, la viaţa 
politica,economica,sociala şi cultural-sportiva a unitatii administrativ-teritoriale. 
  ART.50. (1)-Cetatenii comunei sunt consultaţi prin referendum local cu privire la problemele 
de interes deosebit potrivit Legii nr. 215/2001.Dintre aceste probleme de interes deosebit enumeram: 
  -instituirea unor taxe cu un caracter specific unor activitati din comuna(zona)care necesita 
consultarea si contributia locuitorilor; 
  -dizolvarea consiliului local,facut in baza prevederilor art.55 alin.(3)-(6) din L.nr.215/2001; 
  -incetarea mandatului primarului,facut in baza prevederilor art.70 alin.(1)-(4) din 
L.nr.215/2001; 
  -alte situatii prevazute de legile in vigoare. 
             (2)-Cetatenii sunt chemati sa se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse 
referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale respective. 
                                  (3)-Referendumul local se poate organiza in toata localitatea in toate catunele 
componente ale comunei ori numai in unele dintre acestea. 
              (4)-Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale 
ale comunelor,care se inaintează Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor 
din comuna Parva, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 
                              (5)-Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, dupa caz, 
la propunerea primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. 
   (6)-Obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostinta publica 
cu cel puţin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia. 
                                    (7)-Referendumul local se poate organiza intr-o singura zi,care poate fi numai 
duminica. 
   (8)-Aducerea la cunostinta publica a datei referendumului local se face prin orice 
mijloace de informare in masa. 
   (9)-Buletinele de vot vor fi conform modelului den Anexa 1B din L.3/2000-republicata. 
   (10)-Rezultatul referendumului local se consemnează in procese-verbale ale caror 
modele sunt prevazute în Anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr.3/2000-republicata privind organizarea si 
desfasurarea referendumului. 
  ART.51. (1)-Consultarea cetatenilor se poate face prin adunari cetatenesti organizate in 
comuna. 
      (2)-Convocarea şi organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar sau a 
unei treimi din numarul consilierilor locali.Convocarea se face prin aducerea la cunostinta publica a 
scopului,datei si a locului unde urmeaza a se desfasura aceasta. 



                                       (3)-Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenţa majorităţii 
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 
                                       (4)-Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, 
care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de 
realizare si de finantare, daca este cazul. 
                                       (5)-Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului. 
      ART.52. (1)-Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcătuit din 
bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia,bunuri care se 
regasesc in Anexa nr.1 la prezentul Statut,(Anexa nr.35 privind inventarierea bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002). 
                                 (2)-Bunurile care apartin unitatii administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. 
                                 (3)-Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa 
la statut, care se actualizeaza anual. 
                                 (4)-Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 
caz, in note explicative anexate la inventar. 

  ART.53.(1) - Bunurile aflate in proprietatea publica a comunei si cele din proprietatea privata a 
acesteia pot fi date in administrarea, regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate in 
conditiile legii sau pot fi atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care 
desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, urmarindu-se respectarea 
urmatoarelor principii, care constituie criterii in aprobarea de catre consiliul local a actiunii respective : 
   a)descentralizarii serviciilor publice;  
   b) responsabilitatii si legalitatii;  
   c) corelarii cerintelor cu resursele;  
   d) dezvoltarii durabile;  
   e) asocierii intercomunale;  
   f) parteneriatului public-privat;  
   g) economiei de piata si eficientei economice. 
   (2)- Inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei se aproba, prin hotarare a 
Consiliului Local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului 
inchiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana 
fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 
   (3)-Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie 
publica, in conditiile legii. 
   (4)-Sumele incasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica 
se fac,dupacaz,venit la bugetul  local.  
  ART.54. (1)-Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea 
bunurilor aflate in proprietatea privata a comunei , in conditiile legii, urmarindu-se respectarea urmatoarelor 
principii, care constituie criterii in aprobarea de catre consiliul local a actiunii respective :  
   a)responsabilitatii si legalitatii;  
   b) corelarii cerintelor cu resursele;  
   c) dezvoltarii durabile;  
   d) asocierii intercomunale;  
   e) parteneriatului public-privat;  
   f) liberului acces la informatii si consultarea cetatenilor;  
   g) economiei de piata si eficientei economice. 
    (2)-Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica organizata de primar 
in conformitate cu prevederile legale. 
  ART.55.La administrarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei Parva se va tine cont ca:  
   (1)-Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa 
dispuna de acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.  
   (2)-Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu isi exercita 
drepturile sau nu isi executa obligatiile nascute din actul de transmitere.  
   (3)-In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va 
sta in nume propriu.  



   (4)-In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de 
administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor 
Codului de procedura civila.  
   (5)-Titularul dreptului de administrare raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile 
cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage 
revocarea dreptului de administrare. 
   (6)-In litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna Parva este reprezentată de 
consiliul local, care da mandat scris, in fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat, 
un jurist sau  avocat care sa-l reprezinte in fata instantei. 
   (7)-Prevederile de mai sus sunt aplicabile si in litigiile privitoare la dreptul de 
concesiune, inchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau inchiriate. 
   (8)-Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai in masura in 
care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia ii sunt destinate bunurile afectate. 
Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în domeniul public se mentin. 
   (9)-Darea in administrare a bunurilor ca apartin domeniului public sau privat,de interes 
local se face prin hotarare a Consiliului local al comunei Parva.  

  ART.56. - Achizitionarea unor bunuri, servicii sau lucrari se vor face numai cu incadrarea 
in cheltuielile bugetare aprobate si cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice. 
Achizitio-narea se poate face prin achizitionare directa, selectie de oferta, licitatie publica in conformitate cu 
prevederile legale in materie. 

  ART.57.(1) La propunerea primarului, a unei treimi din randul consilierilor sau a unei comisii 
de specialitate, Consiliul local poate hotara,cu votul majoritatii din randul consilierilor in functie, cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii nonguvernamentale si cu alti parteneri 
sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 
local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari. 
         (2)Primăria se poate asocia cu persoane fizice romane şi straine, cu organizatii 
neguvernamentale şi cu alti parteneri sociali, tinand cont de urmatoarele conditii:  
       a) in interesul local  
       b) oferta de asociere  
       c) utilitatea asocierii  
       d) beneficiul asocierii. 

  ART.58. Atribuirea si schimbarea denimirilor unor institutii publice de interes local, strazi, 
piete si alte obiective locale, se face prin hotarare a Consiliului local, la propunerea primarului, a unei treimi 
din randul consilierilor sau a unei comisii din cadrul Consiliului local. Aceste propuneri vor fi vizate de o 
comisie constituita prin hotarare de consiliu formata din 3-5 membri specialisti in domeniul istoriei, 
etnografiei, lingvisticii, artei, culturii, urbanismului, invatamantului, sanatatii, etc. 

   ART.59. (1)- Insemnele specifice ale localitatii sunt: 
    - stema comunei 
    - insigna de cetatean de onoare 
    - cartea de onoare a localitatii. 

   (2)- In termen de 30 de zile se vor stabili, in conditiile legii,ce va contine stema 
comunei, modelul insignei de “Cetatean de onoare” si a cartii de onoare a comunei. 
   (3)-Aceste insemne se vor utiliza pentru marcarea institutiilor reprezentative ale comunei, 
la diferite sarbatori nationale sau de interes local, si in alte situatii a caror solemnitate o impune.  
                            CAP.VI. DISPOZIŢII FINALE 
   
   ART.60. Prezentul statut va fi modificat atunci cand datele nu vor mai corespunde, prin 
hotarare a consiliului local. 
   ART.61. Statutul comunei se adopta cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie. 
 


