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JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
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        CONSILIUL LOCAL  

HOTARARE
privind insusirea modificarilor de natura tehnica in faza de executie

„Drumuri forestiere in comuna Parva”

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 07.03.2014, in prezenta unui 
numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie 

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 733 din 05.03.2014  a domnului  Strugari  Ioan – primar,  prin care se 

motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari;
- raportul nr. 732 din 05.03.2014 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, referent Vartolomei Saveta;
- raportul/avizul  favorabil/nefavorabil  nr.  741  din  06.03.2014  al  Comisiei  studii,  activitati 

economico-financiare  si  administrarea  domeniului  public  si  privat  al  comunei,  amenajarea 
teritoriului si urbanism; 

- Dispozitia de santier nr. 3/03.06.2013 si memoriul justificativ al proiectantului;
- Memoriul justificativ nr. 2904/03.12.2013 privind modificarea contractului ;
- Contractul de finantare nr.  C 125b011060600011/13.12.2010 incheiat cu Ministerul Agriculturii, 

Padurilor si Dezvoltarii Rurale – APDRP; 
- Contractul de  lucrări  nr.  2090  din  06.07.2012 incheiat  intre  comuna  Parva  si Dimex  2000 

Company SRL;
- 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;
In  temeiul  art.36  alin.2  lit.”c”  alin.9  si  art.45  alin.1 si  art.  115  alin.  1,  lit.(b)   din  Legea 

administratiei publice locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.  Se aproba modificarile de natura tehnica in faza de executie conform dispozitiei de santier 
nr. 3/03.06.2013.

Art.2.  Prezenta  hotarare  a  fost  adoptata  cu un număr  de voturi  11 „pentru”,  din numarul  de 11 
consilieri prezenţi.

Art.3.  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei 
Parva domnul Strugari Ioan.

Art.4   Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
- Primarul comunei Parva
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud
- Consiliul Judetean Bistrita Nasaud

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA,            
BIRTE NATU                                                                                        SECRETAR,

                                                                                                          CALUS IOAN

Nr.  10  din 07.03.2014


