
               ROMANIA                                                                                                          
JUDETUL BISTRITA NASAUD  
  CONSILIUL LOCAL PARVA 

 
HOTARARE 

privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului cu titlul „Drumuri forestiere in Comuna Parva”, 
rezultata in urma finalizării procedurilor de achiziţie publica. 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta extraordinara in data de 18.09.2012, in prezenta unui 
numar de  10 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie  

Avand in vedere: 
- Contractul de finantare nr. C 125b011060600011/13.12.2010 incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor 

si Dezvoltarii Rurale – APDRP  
- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 

absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea 
spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 
79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala; 

- Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, 
coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de 
stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul nr.2592 din 10.09.2012  a d-soarei Vartolomei Saveta -Referent (resp.achizitii publice) 
- Expunerea de motive nr.2593 din 10.09.2012  a primarului comunei Parva, jud. Bistrita Nasaud la 

Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   valorii   de   investiţie   a   Proiectului   cu titlul „Drumuri 
forestiere in Comuna Parva”    cu    o    valoare    totala    de   8.002.065 lei   din care: 6463.500 lei valoare 
eligibila si 1.538.565 lei valoare neeligibila, rezultata in urma finalizării procedurilor de achiziţie publica. 

- Avizul favorabil/nefavorabil nr.2658 din 17.09.2012 al Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare 
si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin(2) lit „b”, alin(4) lit.„d”, ,art.39 alin.(2), art. 45 alin (2) lit.”e” 

si art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
HOTARASTE: 

 
Art.l.  Se aproba valoarea de investiţie a Proiectului integrat cu o valoare totala de 8.002.065 lei din 

care: 6.463.500 lei valoare eligibila si 1.538.565 lei valoare neeligibila, rezultata in urma finalizării 
procedurilor de achiziţie publica pentru Proiectul cu Titlul „Drum forestier in comuna Parva,judetul Bistrita-
Nasaud”.  

Art.2. Primarul comunei Parva, jud. Bistrita Nasaud va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art. 3  Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului cu:  
-Primarului comunei PARVA in vederea ducerii la indeplinire,  
-Institutiei Prefectului judetului Bistrita Nasaud 
- CRPDRP 6 Satu Mare 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA        CONTRASEMNEAZĂ  
CALUS TOADER-VASILE                      SECRETAR, 

                             Calus Ioan 
 

Nr. 30 din 18.09.2012 


