
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA                                     

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud la înfiinţarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orăşenesc Năsăud” 

 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 20.07.2015 în prezenţa a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 2404 din 13.07.2015 prin care se arata necesitatea 

adoptarii acestei hotarari; 

- expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 2405 din 13.07.2015; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile dispoziţiilor art.11 şi art.12 alin.1,din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.6 din 13.02.2015 cu 

privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 

2015; 

- raportul favorabil/nefavorabil nr.2444 din 19.07.2015 al Comisiei studii, activitati 

economico-financiare si administrarea domeniului public si privat al comunei, 

amenajarea teritoriului si urbanism;   al Comisiei 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; 

 

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin.(2) lit.”e”,alin.(7), lit. “c”,  art.45 (2), lit. “f”, art.46 

alin.(1), art. 47, art.49 si art.115 alin.(1) lit.“b” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca membru 

fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orăşenesc 

Năsăud”. 

 Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Spitalul Orăşenesc Năsăud”, conform Anexei nr.1, respectiv nr.2, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. (1) Se aprobă taxa de înscriere în Asociaţie, în valoare de 1.000 lei, plătibilă 

din bugetul local de către membrii fondatori la constituirea Asociaţiei menţionate. 

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, în valoare de 2 lei/persoană/localitate, pentru 

susţinerea activităţilor lunare ale Asociaţiei, conform scopului şi obiectivelor precizate în 

Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 

Art.4. Se mandatează primarul comunei Parva, născut la data de 01.11.1968, în 

comuna Parva, domiciliat în comuna Parva nr. 89, posesor al C.I., seria XB, nr.253504, 

eliberat de către SPCLEP Nasaud, la data de 28.05.2008, ca reprezentant legal pentru 

semnarea   Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“Spitalul Orăşenesc Năsăud” şi să reprezinte comuna Parva în Adunarea Generală a 

Asociaţiei şi în relaţiile cu structurile de conducere ale acesteia.  

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiţă publică prin grija secretarului 

comunei Parva şi se transmite către: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orăşenesc Năsăud”; 

 Compartimentul financiar-contabil. 

 

 
 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER LOCAL             SECRETAR, 

Calus Toader-VasileCalus Ioan 

 

 

       ___________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 

 

Din 20.07.2015. 

 


