
                       ROMÂNIA 
                      Judeţul Bistriţa-Năsăud  
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 

HO TĂRÂ RE 
privind aderarea comunei Parva judeţul Bistriţa-Năsăud 

la Asociaţia Comunelor din România 
 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.04.2013, in prezenta unui 
numar de 11consilieri din totalul de 11 consilieri in functie: 

 
Considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă 

între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul 
lor comun;  

Considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din 
România la această asociaţie,  

Considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele 
fundamente ale oricărui regim democratic. 

  
Având în vedere:  
- raportul nr. 680 din 28.02.2013  intocmit de d-soara Vartolomei Saveta – referent privind aderarea 

comunei Parva judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia Comunelor din România; 
- expunerea de motive nr. 681 din 28.02.2013 a primarului comunei Parva domnul Strugari Ioan, 

referitoare la  proiectul de hotarare privind aderarea comunei Parva judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia 
Comunelor din România; 
        - anuntul nr.682 din 28.02.2013, procesul-verbal nr. 683 din 28.02.2013 de afişare a proiectului de 
hotărâre privind aderarea comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia Comunelor din România, la 
sediul Primăriei din comuna Parva  nr. 162; 

- procesul verbal nr.993 din 04.04.2013 privind rezultatul afişării  proiectului de hotărâre privind 
aderarea comunei Parva , judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia Comunelor din România; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.994 din 04.04.2013  al comisiei de specialitate a Consiliului 
Local al comunei Parva: Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, Apararea 
Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura; 

- prevederile art.6 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003; 

- prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, aprobat prin 
Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie 2001; 

- prevederile Hotărârii adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor 
judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România; 

În temeiul  prevederilor art. 8 alin.(2) lit. „a” , art.11 alin.(4), art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin.(7) lit.„c” , 
art. 45,  alin (2) lit.”f”, alin. (3),  art.46 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b”, alin (3) lit. „a” şi „b”, alin (5) şi 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.- (1) Se aprobă aderarea comunei Parva la Asociaţia Comunelor din România, însuşind 

prevederile Statului acesteia, conform Anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
  (2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, va fi prevăzută în Statutul 

comunei Parva. 
  (3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei 

Comunei Parva la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.      
         Art.2.- Reprezentarea comunei Parva în cadrul Asociaţiei Comunelor din România se asigură de către 
primarul comunei, domnul Strugari Ioan. 
         Art.3.- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevăzută la art.1 se suportă din 
bugetul local al comunei Parva. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  primarul comunei Parva si   
compartimentul  financiar-contabil. 

Art.5.  Prezenta hotarare a fost adoptata cu  11 voturi „pentru”, din 11 consilieri prezenti. 
Art.6.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul din sediul  Primariei 

comunei   Parva, publicare pe pagina oficială de internet a Primăriei Comunei Parva  si se  comunică, prin 
grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, cu: 
            -  Institutia Prefectului,  judetul Bistrita-Nasaud; 
            -  Asociaţia Comunelor din România  
            -  Primarul comunei Parva 
            -  Consilieri locali 
            -  Site: www.primariaparva.ro 
 
 
 
       PRESEDINTELE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA 
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Nr.15 din 04.04.2013. 
 


