
                 ROMÂ�IA 
JUDEŢUL BISTRITA-�ASAUD                                                     
   CO�SILIUL LOCAL  AL 
        COMU�EI PARVA  

                           
HOTARARE 

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism 
aferent P.U.G. 

 
Consiliul Local al comunei Mereni întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.08.2014 in prezenta a 7 

consilieri din totalul de 11 in functie; 

 

 Având în vedere: 
� expunerea de motive a Primarului comunei Parva inregistrata la nr.1893/14.08.2014; 

� raportul nr.1892/14.08.2014 intocmit de d-na Palage Maria-inspector asistent in cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Parva; 

� raportul nr.1932 din 24.08.2014 al Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si 

Administrareaa Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism ; 

� adresa nr.IIIB/9471 din 07.07.2014 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud-Compartimentul 

Urbanism,Amenajarea Teritoriului,GIS cu priivire la informatii despre situatia PUG; 

� Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.10/14.09.2000 privind aprobarea Planului de 

Urbanism General al comunei Parva; 

 Vazand: 
� prevederile art.46 alin.(1) si urmatoarele si art.56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011; 

� prevederile art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de 

constructii,republicata; 

� prevederile art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.85/2012 pentru modificarea 

alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit „c”, alin.(5) lit „c”,art. 45 alin. (2) lit. „e" art. 115 alin. 

(1)
 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei Parva si a 

Regulamentului de Urbanism aferent până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si  

a Regulamentului de Urbanism aferent, dar nu mai târziu de 30.12.2015. 

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul,viceprimarul 

comunei Parva si d-na Palage Maria-inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Parva-persoana responsabila cu activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului. 

 Art. 3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul „pentru” a 7 consilieri din totalul de 11 consilieri 

in functie. 

 Art. 4. Hotararea va fi comunicata prin grija secretarului cu: 

  -Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 

  -persoanele de la art.2 

  -consilierii locali.   

PRESEDI�TE DE SEDI�TA,   CO�TRASEM�EAZA SECRETAR, 

  RUS I. IOA�                                                                     CALUS IOA� 

 

 

 

NR.30 

DIN 24.08.2014. 



 

                    ROMÂ�IA 
JUDEŢUL BISTRITA-�ASAUD                                                     
   CO�SILIUL LOCAL  AL 
        COMU�EI PARVA 
                   PRIMAR 

           �r. 1893/14.08.2014 

  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism 
aferent P.U.G. 

 

Avand in vedere: 

� adresa nr.IIIB/9471 din 07.07.2014 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud-Compartimentul 

Urbanism,Amenajarea Teritoriului,GIS cu privire la informatii despre situatia PUG; 

� Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.10/14.09.2000 privind aprobarea Planului de 

Urbanism General al comunei Parva; 

 Vazand: 
� prevederile art.46 alin.(1) si urmatoarele si art.56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011; 

� prevederile art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de 

constructii,republicata; 

� prevederile art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.85/2012 pentru modificarea 

alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit „c”, alin.(5) lit „c”,art. 45 alin. (2) lit. „e" art. 115 alin. 

(1)
 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata.  

 

Stimaţi Consilieri, 

 

Având în vedere că în prezent  planul urbanistic al comunei a iesit din perioada de 
valabilitate, iar cel nou inca nu a primit toate avizele, insa nefiind diferente mari intre cele doua 
propun conform legislatiei in vigore prelungirea valabilitatii PUG-ului existent, dar nu mai târziu 
de 30.12.2015, drept pentru care am iniţiat acest proiect de hotărâre care o supun aprobării de 
către Consiliul Local. 

 

 

 

PRIMAR 

STRUGARI IOA� 



 

 

 

ROMÂ�IA 

JUDEŢUL BISTRITA-�ASAUD 
COMU�A PARVA 

�r. 1892/14.08.2014. 
 
 

RAPORT  

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism 
aferent P.U.G. 

 
Subsemnata Palage Maria-inspector asistent; 

 Având în vedere: 
� adresa nr.IIIB/9471 din 07.07.2014 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud-Compartimentul 

Urbanism,Amenajarea Teritoriului,GIS cu privire la informatii despre situatia PUG; 

� Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.10/14.09.2000 privind aprobarea Planului de 

Urbanism General al comunei Parva; 

 Vazand: 
� prevederile art.46 alin.(1) si urmatoarele si art.56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011; 

� prevederile art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de 

constructii,republicata; 

� prevederile art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.85/2012 pentru modificarea 

alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit „c”, alin.(5) lit „c”,art. 45 alin. (2) lit. „e" art. 115 alin. 

(1)
 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata.  

 

      C O � S T A T : 

D-nule Primar Strugari Ioan,necesitatea initierii unui proiect de hotarare prin care: 

Sa se prelungeasca valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei Parva si a 

Regulamentului de Urbanism aferent până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si  

a Regulamentului de Urbanism aferent, dar nu mai târziu de 30.12.2015. 

 

 

Intocmit inspector asistent, 

Palage Maria 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR._________DIN______________2014. 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de hotarare 

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism 
aferent P.U.G. 

 

 

 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului 

Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei 

Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-

republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2014, am luat în discuţie 

proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:  
�     adresa nr.IIIB/9471 din 07.07.2014 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud-Compartimentul 

Urbanism,Amenajarea Teritoriului,GIS cu privire la informatii despre situatia PUG; 

� Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.10/14.09.2000 privind aprobarea Planului de 

Urbanism General al comunei Parva; 

� prevederile art.46 alin.(1) si urmatoarele si art.56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011; 

� prevederile art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de 

constructii,republicata; 

� prevederile art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.85/2012 pentru modificarea 

alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit „c”, alin.(5) lit „c”,art. 45 alin. (2) lit. „e" art. 115 alin. 

(1)
 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata.  

 

 

HOTARASTE: 
 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere 
plenului consiliului local în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi 
„pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 

 

                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 

                                  Singiorzan I.Vasile                                     Calus Toader-Vasile 

 


