
 
                     ROMANIA          
      JUDETUL BISTRITA-NASAUD`       
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                                                             H O T A R A R E 

privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, 
d-nului SCURTU LEONTE, Parva nr.500,jud.Bistrita-Nasaud 

 
Consiliul local al comunei Parva,intrunit azi 24.08.2014 in sedinta ordinara in prezenta a 7 
consilieri din totalul de 11 in functie: 
 
Având în vedere; 

- expunerea de motive nr.1890 din 14.08.2014 intocmita de d-nul Strugari Ioan-primarul 
comunei Parva; 

- raportul nr.1891/14.08.2014 intocmit de secretarul comunei Parva-d-nul Calus Ioan; 
- raportul înregistrate sub Nr. 1932 din 24.08.2014, ale Comisiei de specialitate a 

Consiliului local ; Invatamant,Servicii Publice si Comert, Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, 
Turism...; 

- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 
30 septembrie 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 

Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 
personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei 
Parva,intretinerea curateniei in localitate, pe de o parte, precum şi să asigure generaţiilor viitoare 
memoria acestor personalităţi, pe de altă parte; 

În temeiul art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                                                              HOTARASTE: 
 

Art. 1. - Se conferă TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI şi se acordă   
DIPLOMA prevăzută în anexa,care face parte integrantă din prezenta hotarare, d-nului 
SCURTU LEONTE din comuna Parva, nr. 500, jud.Bistrita-Nasaud, în semn de mare preţuire 
şi adâncă recunoştinţă pentru contribuţia deosebită adusa comunei,prin participarea la 
intretinerea curateniei in curatena in zona Case,amenajarea izvorului de apa potabila “La 
Tanu”.Prin merite personale, a contribuit la imaginea comunei şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale,in calitate de bun cetatean al comunei Parva. 

Art. 2.- Hotararea a fost adoptata cu votul “pentru” a 7 consilieri,din totalui de 11 in functie. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire si se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege; 
-Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
-D-nul Scurtu Leonte,Parva nr.500,jud.Bistrita-Nasaud 
-consilierii locali. 
 

   PRE?EDINTELE DE ?EDINŢĂ                                                        Contrasemnează secretar: 
RUS I. IOAN                                                                                       IOAN CALUS 

                 
       
                                      
 
                                       
Nr. 32 din 24.08.2014.                 



                     ROMANIA          
      JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
        PRIMARIA COMUNEI PARVA 
        Nr.1890 din 14.08.2014 
 
 
                                                            R A P O R T 

      privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, 
d-nului SCURTU LEONTE, Parva nr.500,jud.Bistrita-Nasaud 

 
 
 
                          Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva: 
Având în vedere; 

- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 
30 septembrie 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 

Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 
personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei 
Parva, pe de o parte, precum şi să asigure generaţiilor viitoare memoria acestor personalităţi, pe 
de altă parte; 

În temeiul art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                              C O N S T A T: 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 

Sa se confere TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI şi sa se acorde 
DIPLOMA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare, d-nului 
SCURTU LEONTE din comuna Parva, nr. 500, jud.Bistrita-Nasaud, în semn de mare preţuire 
şi adâncă recunoştinţă pentru contribuţia deosebită adusa comunei,prin participarea la 
intretinerea  curateniei in comuna in zona Case si amenajarea izvorului de apa potabila ,,La 
Tanu,,.Prin merite personale, a contribuit la imaginea comunei şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale,in calitate de cetatean al comunei Parva. 

Persoana de la art. 1,care deţine Titlul de Cetăţean de onoare al comunei, sa beneficieze 
de drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul privind conferirea Titlului de Cetatean de 
onoare aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 si de 
prevederile art.10 lit.”f”si”g” din Statutul comunei Parva aprobat prin Hotararea Consiliului local 
Parva nr.27/30.09.2008. 
 
 
 
 
     INTOCMIT SECRETAR, 
             IOAN CALUS 
 

 

 

 



     
                 ROMANIA          
      JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
        PRIMARIA COMUNEI PARVA 
        Nr.1891din 14.08.2014 
 
 
 
                                                            EXPUNERE DE MOTIVE 

      privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, 
d-nului SCURTU LEONTE, Parva nr.500,jud.Bistrita-Nasaud 

 
 
 
                          Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva: 
Având în vedere; 

- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 
30 septembrie 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 

Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 
personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei 
Parva, pe de o parte, precum şi să asigure generaţiilor viitoare memoria acestor personalităţi, pe 
de altă parte; 

În temeiul art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                              M O T I V E Z: 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 

Sa se confere TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI şi sa se acorde 
DIPLOMA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare, d-nului 
SCURTU LEONTE din comuna Parva, nr. 500, jud.Bistrita-Nasaud , în semn de mare preţuire 
şi adâncă recunoştinţă pentru contribuţia deosebită adusa comunei,prin participarea la 
intretinerea  curateniei in comuna in zona Case si amenajarea izvorului de apa potabila ,,La 
Tanu,,. Prin merite personale, a contribuit la imaginea comunei şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale,in calitate de cetatean al comunei Parva..In sens de recunostinta,fata de cele 
aratate propun : 

-acordarea acestui titlu si a diplomei. 
-persoana de la alin.1,care deţine Titlul de Cetăţean de onoare al comunei, sa beneficieze 

de drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul privind conferirea Titlului de Cetatean de 
onoare aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 
si de prevederile art.10 lit.”f”si”g” din Statutul comunei Parva aprobat prin Hotararea Consiliului 
local Parva nr.27/30.09.2008. 
 Prin merite personale, a contribuit la imaginea comunei şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale,in aceasta calitate de bun gospodar al localitatii noastre. 
 
 
 
      PRIMAR, 
        IOAN STRUGARI 
 



                ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  ,Servicii Publice si Comert,Activitati Social-Culturale, Invataman, 

 Sanatate si Familie, Munca si Protectie Socială, Activitati Sportive si de Agrement… 

Nr. ____/ _____________2014. 

 

                                                                                  RAPORT  

                                                                         asupra hotărârii (proiect) 

privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, 
d-nului SCURTU LEONTE, Parva nr.500,jud.Bistrita-Nasaud–veteran de razboi 

 
 

                                                             

 In sedinţa  Comisia  de organizare si dezvoltare,urbanistica,servicii publice si comert,,activitati 

social-culturale, invatamant ,sanatate si familie, munca si protectie,socială,activitati sportive si de 

agrement…de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.45(1),  art.56(4)  şi (5) din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale cu modificările si completările ulterioare ,azi ___________ 

2014,  am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:  
- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 

30 septembrie 2008; 
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 

aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 
-prevederile art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 

personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei 
Parva, pe de o parte, precum şi să asigure generaţiilor viitoare memoria acestor personalităţi, pe 
de altă parte; 

                                                               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____ 
prezenti. 
 
 
           PPRESEDINTE  ,                                                                 SECRETAR, 

                                          BIRTE NATU     FLORE MARINA 


