
                           ROMANIA          
      JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                                                             H O T A R A R E 
      privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, 
            post-mortem,–fostului preot al Biserici Ortodoxe PARVA ,CIOCARLA EMIL 
 
Consiliul local al comunei Parva,intrunit azi 28.12.2012 in sedinta ordinara in prezenta a 11 
consilieri: 
 
Având în vedere; 

- expunerea de motive nr. 3570 din 12.12.2012 intocmita de d-nul Strugari Ioan-primarul 
comunei Parva; 

- raportul nr. 3569/12.12.2012 intocmit de secretarul comunei Parva-d-nul Calus Ioan; 
- raportul înregistrate sub numerul 3652 din 27.12.2012, ale Comisiei de specialitate a 

Consiliului local –Amenajarea Teritoriului si Urbanism; Invatamant,Servicii Publice si Comert, 
Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, Turism...; 

- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 
30 septembrie 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 

Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 
personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei 
Parva, pe de o parte, precum şi să asigure generaţiilor viitoare memoria acestor personalităţi, pe 
de altă parte; 

În temeiul art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                                                              HOTARASTE: 
 

Art. 1. - Se conferă,post-mortem,TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI 
PARVA şi se acordă DIPLOMA prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotarare, d-nului preot CIOCARLA EMIL, în semn de mare preţuire şi adâncă recunoştinţă 
pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei, reprezentării acesteia, 
cu aprecieri excepţionale, în gospodarirea si edificarea unor obiective de interes local (Biserica 
Ortodoxa).Prin merite personale, a contribuit la imaginea comunei şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale,la intarirea crestinismului in randul crestinilor din comuna Parva. 

Art. 2. –Hotararea a fost adoptata cu votul “pentru” a 11 consilieri,din totalul de 11 
prezenti. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire si se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege; 

-Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
-D-nul prof. Ciocarla Virgil 
-consilierii locali. 
 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                        Contrasemnează secretar: 
 CICEDEA DUMITRU                                                                               IOAN CALUS 
 
     

                 
 
 
                                                                         

Nr. 42 din 28.12.2012.            


