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HOTĂRÂREA 

privind implementarea proiectului „Modernizare şi extindere reţea de apă şi extindere reţea de canalizare  în 

comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud” pentru investiţii publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală 

prin program FEADR, Măsura 07 – “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” –Submăsura7.2 

“Investii în creareaț si modernizareaș infrastructurii de bază  la scară  mică” domeniul de interventie                                        

DI 6B ‐Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

                    

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară în data de 15.07.2016, în 

prezenţa unui număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,se 

menționează și următoarele avize, prevăzute de lege: Agentiei de Protectie   a Mediului, Directia Sanitar 

Veterinară, Directia Sanatate Publică – Notificare ; 

f) prevederile   ghidului   solicitantului   pentru   accesarea   submasurii   Submăsura   7.2   “Investiţii   

în crearea  şi modernizarea infrastructurii de bază  la scară  mică”; 

g)  prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 si a Strategiei de Dezvoltare 

Rurala a Romaniei 2014-2020; 

 

Luând act de: 

a) Expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Parva, judetul Bistriţa Năsăud în 

calitatea   sa   de   iniţiator,   înregistrată   cu   nr.  1989   din   12.07.2016,   prin   care   se   susţine   

necesitatea,oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivităţii prin implementare proiectului „Modernizare si extindere de apa si extindere retea de canalizare  

in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”    pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare 

rurala prin program FEADR, Măsura 07 – “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” – 

Submăsura7.2 “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază  la scară  mică” domeniul de 

intervenţie  DI  6B   ‐ Încurajarea  dezvoltării  locale   în  zonele  rurale,  avand  ca  obiectiv  îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai pentru populaţia rurală şi la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin 

reducerea decalajelor rural‐urban; 

b) raportul  compartimentului   de   resort   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului 

comunei  Parva,   înregistrat  cu  nr.1988  din   12.07.2016,  prin  care   se  motivează,   în  drept  şi  în   fapt, 

necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

c) raportul  nr. 2024 din 14.07.2016 al  comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Parva: 

Comisia studii, activitati   economico-financiare si administrarea domeniului public si privat al comunei, 

amenajarea teritoriului si urbanism, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare   a   fost   

aprobată   prin   Hotărârea   Consiliului   Local   nr.61 din 15.07.2016  privind aprobarea Studiului de 



frezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare şi extindere 

reţea de apă şi extindere reţea de canalizare  în comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) , alin.(4) lit.d),e); alin.(2) lit.d) alin.(6) pct.14, art. 45 

alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE ŞI EXTINDERE REŢEA DE APĂ   

ŞI   EXTINDERE   REŢEA  DE   CANALIZARE   ÎN   COMUNA PARVA,   JUD.   BISTRIŢA- 

NĂSĂUD ’’ .  

            Art.2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al Proiectului cu o valoare totală  

de    8.066,369 mii  lei  inclusiv TVA,  din  care  valoarea  de  construcţii-montaj (C+M)  este   de 7.006,541 

mii lei inclusiv TVA. 

Art.3. (1) Se aprobă ca Cheltuielile aferente lucrărilor din cadrul Proiectului să fie prevăzute în 

bugetul local al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul 

obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

               (2) Se aprobă ca valoarea cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului să  fie effectuate numai 

din surse proprii sau atrase ale bugetului local. 

Art.4. Se aprobă angajarea şi suportarea de către Comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud a 

cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în 

cadrul Proiectului. 

Art.5.  (1) Numărul locuitorilor comunei Parva  este de 2371 locuitori,   iar  de un sistem centralizat 

de colectare, transport, epurare a apelor uzate menajere şi alimentare cu apă va beneficia direct un număr 

total de 1210 locuitori.   

(2) Numărul de agentii economici, instituţii de interes public, instituţii sociale deservite de 

Proiect, precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, care este parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.6. Reprezentantul legal al comunei Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud pentru relaţia cu AFIR în 

derularea Proiectului, este primarul comunei, Dl. Strugari Ioan. 

Art. 7.  Reprezentantul legal al comunei  Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud  este, potrivit legii, primarul 

Dl.Strugari Ioan, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al 

comunei. 

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Parva, 

judeţul Bistriţa- Năsăud, domnul Strugari Ioan.  

Art.9.   Prezenta   hotărâre     a   fost   adoptată   de  Consiliul   local   al  comunei   Parva   în   

şedinţa extraordinară,   respectiv   cu   un   număr   de   voturi 10 „pentru”, din numărul de 10 consilieri 

prezenţi. 

Art.10.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Parva, judeţul 

Bistriţa- Năsăud, domnul Calus Ioan, în termenul prevăzut de lege cu: 

 -Institutia Prefectului ,judetul Bistrita-Nasaud 

 -Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud 

 - 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

     CICEDEA DUMITRU                                                                                          SECRETAR, 

                                                                                                                                  CALUS IOAN  
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