
                   ROMANIA 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                                                           
CONSILIUL LOCAL  PARVA 
 

HOTARARE 
privind instrumentarea  proiectului integrat cu titlu 

“Reabilitare Primarie + Camin Cultural; Sistem de canalizare si Statie de epurare; 
Extindere Retea de alimentare cu apa pe tronsonul Podul Izvorului-Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel, 

zona Musiroaie si Poclaz; Reabilitare drum de interes local Valea Arsitei”, 
in  comuna Parva,  judetul  Bistrita-Nasaud 

 
 CONSILIUL LOCAL PARVA intrunit in sedinta ordinara in data de  30.09.2008 in prezenta a 6 
consilieri: 
 
 In temeiul art.45  alin (1) din Legea  administratiei  publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile; 
 
Avand in vedere: 

-  expunerea de motive nr. 1446/15.09.2008  intocmita de domnul Gheorghe Stelian – Primarul 
comunei Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

-  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat 
sub nr.  1445/15.09.2008 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta; 

- avizul favorabil nr.1536 din 29.09.2008 al Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si 
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

- Hotararea Consiliului local  Parva nr. 6/21.02.2008 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Parva pe anul 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.29/ 30.09.2008 privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a localitatii Parva 2008 – 2018; 

- analizand prevederile O.U.G. nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana precum si a fondurilor de cofinantare 
si prefinantare alocate de la Bugetul de Stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, modificata si 
completata prin Legea nr. 80/2008; 

- prevederile Hoatrarii Guvernului nr. 293/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finantarii politicii agricole comune alocate de Comunitatea Europeana precum si a fondurilor de cofinantare si 
prefinantare alocate de la Bugetul de Stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, modificata si 
completata prin Legea nr. 80/2008; 

- luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de 
implemenatre a masurilor cofinantate din Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltarea Rurala prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;  

-  luand  in  considerare prevederile  Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea  continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

- analizand prevederile  Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului  de  
dezvoltare a  infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari de 
Legea nr.71/2007, precum si pe cele ale Hotararii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de  aplicare a Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de  dezvoltare a 
infrastructurii, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei  privind  determinarea 
oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor, cu  modificarile si completarile  ulterioare; 

-  luand  act de Ghidul  solicitantului pentru accesarea MASURII  322 – “Renovarea, dezvoltarea 
satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si  populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii 
rurale”; 



- tinand cont de anexa nr. 35 privind inventarul bunurilor care apartin Domeniului Public al comunei 
Parva “sectiunea 1” – bunuri imobile , pozitia nr. 7; sectiunea 6” – bunuri imobile – drumuri, pozitia nr. 26; 
aprobata prin H.G.R. nr. 905/2002; 

-  tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si prevederile Legii 
nr. 5000/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  tinand seama de prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic 
al drumurilor; 

-  tinand seama de prevederile Legii Apelor  nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- analizand prevederile  Ordonantei Guvernului nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si 

desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, 
cu  modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2007; 

- tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
-  analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului nr. 19/2008 intocmit 

de  S.C. CATINGA SERV S.R.L. pentru “REABILITARE PRIMARIE + CAMIN CULTURAL” comuna 
Parva,  judetul  Bistrita-Nasaud. 

- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului nr. 42/2008 intocmit 
de S.C. MOLDOCAR EXIM S.R.L. pentru “SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE” 
comuna Parva, judetul  Bistrita-Nasaud; 

-  analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului nr. 02/2008 intocmit 
de S.C. MOLDOCAR EXIM S.R.L. pentru “EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA pe tronsonul 
Podul Izvorului – Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Zona Musiroaie si Poclaz” comuna Parva,  judetul  
Bistrita-Nasaud; 

-  analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului nr. 17/2008 intocmit 
de S.C. CATINGA SERV S.R.L. pentru “REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL  VALEA ARSITEI 
“ comuna  Parva  judetul  Bistrita Nasaud; 
                   In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d), art.45 alin.2 lit e), art. 115 alin.(1) lit.b), 
precum si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se aproba  studiul de fezabilitate al proiectului “Reabilitare Primarie + Camin Cultural” 
comuna Parva,  judetul  Bistrita-Nasaud, pentru care se solicita finantarea prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala - Masura 322 - “Renovarea si dezvoltarea 
satelor”, dupa cum urmeaza: 
                      a) valoarea totala a investitiei    993,795 mii lei = 275 mii euro la cursul de schimb 
                                                                                     1 EURO= 3,6138 fara TVA 

Art.2 – Se aproba  studiul de fezabilitate al proiectului “SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE” comuna Parva  judetul  Bistrita-Nasaud, pentru care se solicita finantarea prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 – prin Masura 322-
,“Renovarea si dezvoltarea satelor”, dupa cum urmeaza: 
                      a) valoarea totala a investitiei   5097,15 mii lei =1410,47  mii euro la cursul de schimb 
                                                                                     1 EURO= 3,6138  fara TVA 

Art.3 – Se aproba  studiul de fezabilitate al proiectului “EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 
APA pe tronsonul Podul Izvorului – Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Zona Musiroaie si Poclaz” 
comuna Parva,  judetul  Bistrita-Nasaud, pentru care se solicita finantarea prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 – prin Masura 322- “Renovarea si 
dezvoltarea satelor”, dupa cum urmeaza: 
                     a) valoarea totala a investitiei     1497,53 mii lei = 414,39 mii euro la cursul de schimb 
                                                                                     1 EURO= 3,6138  fara TVA 



Art.4 – Se aproba  studiul de fezabilitate al proiectului “REABILITARE DRUM DE INTERES 
LOCAL VALEA ARSITEI “comuna Parva  judetul  Bistrita Nasaud, pentru care se solicita finantarea prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 – 
prin Masura 322 - “Renovarea si dezvoltarea satelor”, dupa cum urmeaza: 
                      a) valoarea totala a investitiei    1445,52 mii lei = 400 mii euro la cursul de schimb 
                                                                                     1 EURO= 3,6138 fara TVA 

Art.5 – Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei privind proiectul integrat pentru comuna 
Parva, avand un numar de 2750 locuitori. 

Art.6 – Se aproba lucrarile prevazute in proiectul integrat si care vor fi incluse in bugetul local pentru 
perioada de  realizare a investitiei. 

Art.7 – Se aproba angajamentul  comunei Parva de a asigura exploatarea infrastructurii 
(drumuri/apa/apa uzata) in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a 
infrastructurii. 

Art.8 – Se aproba instrumentarea proiectului integrat “ Reabilitare Primarie + Camin Cultural, Sistem 
de canalizare, Extindere Retea de alimentare cu apa, Reabilitare drum de interes local Valea Arsitei, Reabilitare 
drum de interes local Valea Izvoarelor”, in localitatea Parva judetul Bistrita Nasaud, care face parte din 
Strategia de dezvoltare a localitatii aprobata de Consiliul local. 

Art.9 – Se aproba angajamentul comunei Parva de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea 
investitiei, pe o perioada de 6 ani de la data la care investitia va fi data in exploatare. 

Art.10 – Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 6 consilieri „pentru” din totalul de 6 consilieri 
prezenti. 

Art.11. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Parva 
domnul Gheorghe Stelian. 

Art.12 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta  publica prin afisare la avizierul de pe holul 
Primariei comunei Parva, prin publicare in Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud si publicarea pe site-
ul Primariei. 

Art.13 – Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei Parva prin compartimentul 
Secretariat- Relatii cu publicul, cu:  
                       -     Institutia Prefectului, judetul Bistrita-Nasaud 

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 
- Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului Bucuresti. 

 
 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR,  
              SCURTU ALEXANDRU                                                             CALUS IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 din 30.09.2008 


