
                 ROMÂNIA  

JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD  

          COMUNA PARVA                                                                          

        CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRARE 

privind întabularea/înscrierea în Cartea Funciară  

a imobilului strada Pe Dealul Tisei, în proprietatea publică a comunei Parva 
 

 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 07.03. 2016, în 

prezenţa unui numar de 9 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie.  

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 597 din 23.02.2016 a domnului  Strugari  Ioan – primar; 

- raportul nr. 596 din  23.02.2016 al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, agent turism Căluş Ionel;  

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.742  din 07.03.2016  al Comisiei studii, 

activitaţi  economico-financiare şi administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, amenajarea teritoriului si urbanism;  

În 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, Republicată; 

- prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentelor cadastrale în vederea 

înscrierii în cartea funciară; 

- prevederile Documentaţiei cadastrale nr. 2151  din 15.06.2015, întocmită de expert 

Rus Ioan. 

- prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului  local al 

comunei Parva, cu modificările si completările ulterioare; 

 

În temeiul art.36 alin.2 lit.”c” alin.9  si art. 45 alin.3 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se dă acordul pentru întăbularea/înscrierea în Cartea Funciară a imobilului 

strada Pe Dealul Tisei în proprietatea publică a comunei Parva în baza Documentaţiei 

Cadastrale prevăzută la Anexa nr. 1 şi având datele de identificare conform Anexei nr. 2. 

                  (2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se da acordul pentru înfiinţarea unei coli CF pentru urmatoarele numere 

topografice, astfel: 

- Nr. topo. 463, 655 în suprafaţă de 5376 mp. 

 

Art.3. Imobilele cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor 

cereri de reconsituire a dreptului de proprietate privată sau de reconstituire, depuse în 

temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care 

reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Roman în perioada 6 



martie 1945-22 decembrie 1989, nu au fost cereri de retrocedare formulate în baza Legii 

247/2005, privind reforma în domeniul proprietaţii precum şi unele masuri adiacente, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui 

litigiu. 

Art.4. Se atestă ca terenul prevăzut în prezenta hotărâre nu a facut obiectul punerii în 

posesie în baza legilor fondului funciar pentru persoane fizice şi juridice. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan.  

Art.6.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în 

sedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor art.45,alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 9 

„pentru”, din numarul de 10 consilieri în funcţie.  

Art.7 –  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

 - Primarul comunei Parva 

 - Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud 

   - Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 

         - Oficiul Judeţean de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bistriţa Năsăud 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează    

                     Moisă Ioan                                                                            SECRETAR 

                                                                                                       CĂLUŞ IOAN 
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