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JUDETUL  BISTRITA-NASAUD  

COMUNA PARVA                                                                          

CONSILIUL LOCAL   

 

 

HOTĂRÂRE 
prvind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru lucrarea „Modernizare 

si extindere retea de apa si extindere retea de  canalizare  in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud” 

 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară în data de 15.07.2016, în prezenţa unui 

număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

luând act de: 

a) expunerea de motive a primarului comunei Parva inregistrat sub numarul 1982 din 12.07.2016 privind necesitatea 

investitiei; 

b) raportul nr. 1981 din 12.07.2016  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Parva; 

c) raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.2024 din 14.07.2016 al Comisiei studii, activitati  economico-

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

 d) Studiul de fezabilitate privind „Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in 

comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”  intocmit de SC ARHI-URB SRL;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) , alin.(4) lit.d),e); alin.(2) lit.d) alin.(6) pct.14, art. 45 alin. (1) 

și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 
HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea „Modernizare si 

extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”, elaborate de SC 

ARHI-URB SRL Suceava, cu o valoare totală de 8.066,369 mii lei inclusiv TVA, din care valoarea de construcţii-

montaj (C+M) este  de 7.006,541 mii lei inclusiv TVA,cu principalele caracteristici prevăzute în Anexa nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă ca valoarea lucrărilor sa fie prevazută în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiţiei. 

 

Art.3. Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri. 

 

Art.4. Atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrarea prevăzută la art.1 se va face în condiţiile şi 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Parva. 

 


