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JUDETUL BISTRITA �ASAUD  

   CO�SILIUL LOCAL PARVA 

HOTARARE 

privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila 

a comunei Parva  pentru perioada 2014-2020 
 

 Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 24.08.2014, in prezenta 

unui numar de 7 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie, 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.  1883/14.08.2014 a domnului Strugari Ioan – Primarul comunei Parva; 

- raportul nr.  1882/14.08.2014 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

- anuntul nr. 1884/14.08.2014, procesul verbal de afisare al acestuia nr. 1885/14.08.2014 si procesul verbal 

nr.1933/24.08.2014 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 28/10.04.2013 pntru aprobarea Programului national de dezvoltare 

locala; 

- prevederiile art. 25, lit.g) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finantele publice locale cu  modificarile 

si completarile ulterioare: 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  publica; 

- rapoartele inregistrate sub nr.1932 din 24.08.2014 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

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

comunei, amenajarea teritoriului si urbanism;    Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati 

social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, activitati sportive si agrement, 

protectia mediului si turism, servicii publice si comert;   Comisia pentru administratie publica locala, 

juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, 

agricultura-silvicultura; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.e), art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea                              

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1.  Se aproba  Strategia de dezvoltare durabila a comunei Parva pentru perioada 2014-2020, 

conform anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  7 voturi „pentru” din numarul de 11 

consilieri in functie. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 

Parva domnul Strugari Ioan. 

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta prin afisare la avizierul de pe holul Primariei si se va 

publica pe site-ul Primariei Parva www.primariaparva.ro 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu: 

- Institutia Prefectului, judetul Bistrita-Nasaud 

- Primarul comunei Parva 

- Compartimentul financiar contabil 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR,  

                       RUS I. IOAN                                                                  CALUS IOAN 

 

 

                                                                           

 

Nr. 29 din 24.08.2014 

 


