
ROMANIA
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
COMUNA PARVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL  

HOTARARE
privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara 

a imobilului Drum axial forestier, in proprietatea publica a comunei Parva

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2014, in prezenta 
unui numar de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie 

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 1142 din 30.04.2014  a domnului  Strugari  Ioan – primar;
- raportul nr. 1141 din 30.04.2014 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, secretar Calus Ioan; 
- raportul/avizul  favorabil/nefavorabil  nr.1350 din  30.05.2014 al  Comisiei  studii,  activitati 

economico-financiare si administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea 
teritoriului si urbanism; 

In conformitate cu:
- prevederile art.27, art. 28 alin.5 art.39 alin.1,2,3,4, art.40 alin.2,5,6,7 din Legea cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Republicata;
- prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul, 

modul de intocmire si  receptie  a documentelor cadastrale in vederea inscrierii  in cartea 
funciara;

- prevederile Documentatiei cadastrale nr. 1137 din 29.04.2014, intocmita de expert Rus G. 
Ioan ;

- prevederile  art.3  alin.2  din  Legea  apelor  nr.  107/1996,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare;

- prevederile  Planului  Urbanistic  General  aprobat  prin  Hotararea  Consiliului   local  al 
comunei Parva, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.  418/2010  (Anexa  nr.  12)  pentru  modificarea  si 
completarea  Hotararii  Guvernului  nr.  905/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al 
judetului  Bistrita  Nasaud,  precum si  al  municipiului,  oraselor  si  comunelor  din  judetul 
Bistrita Nasaud;

- Titlul de proprietate nr. 573759 din 24.03.2010

In temeiul art.36 alin.2 lit.”c” alin.9  si art. 45 alin.3 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se da acordul pentru intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum 
axial  forestier,  in  proprietatea  publica  a  comunei  Parva  in  baza  Documentatiei  Cadastrale 
prevazuta la Anexa nr. 2 si avand datele de identificare conform Anexei nr. 2 (Tabel miscare 
parcelara), suprafetele si CF pentru fiecare tronson sunt prevazute in anexa nr. 1.



Art.2.  Se  da  acordul  pentru  infiintarea  unei  coli  CF  pentru  urmatoarele  numere 
topografice, astfel:

- nr. top. 776/1, 778/1, 781/1 , in suprafata de 2972 mp;
- nr. top. 772/1, 773/1, in suprafata de 6393 mp;
- nr. top. 764/1, 765/1, 766/1, 767/1, 770/1, in suprafata de 5496 mp;
- nr. top. 723/1, 724/1, in suprafata de 3171 mp
- nr. top. 720/1, in suprafata de  11028 mp
- nr. top. 718/1, in suprafata de 1919 mp
- nr. top. 718/2, in suprafata de 5391 mp
- nr. top. 718/3, in suprafata de 3280 mp

Art.3. Imobilele cuprinse in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare nu fac obiectul unor cereri de 
reconsituire a dreptului de proprietate privata sau de reconstituire,  depuse in temeiul actelor 
normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul 
juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989,  nu au fost  cereri  de retrocedare formulate in baza Legii  247/2005,  privind reforma in 
domeniul  proprietatii  precum  si  unele  masuri  adiacente,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.

          Art.4. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotarari  se  imputerniceste 
Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan. 

Art.6.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva in sedinta 
ordinara, cu respectarea prevederilor art.45,alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicata, 
cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  respectiv  cu  un  număr de  voturi  9  „pentru”,  din 
numarul de 11consilieri in functie. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
 - Primarul comunei Parva

 - Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud

   - Consiliul Judetean Bistrita Nasaud

         - Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita Nasaud

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

               BIRTE NATU                                                                                Contrasemnează   

                                                                                                                        SECRETAR

                      CALUS IOAN



Nr.18 din 30.05.2014


