
                  ROMANIA          

JUDETUL BISTRITA- NASAUD

Consiliul Local al comunei Parva

HOTARARE

privind efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata 

a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 22.11.2013, in prezenta unui numar de 11 
consilieri din totalul de 11 consilieri in functie,

Avand in vedere : 
- raportul nr. 2589 din 22.10.2013  intocmit de secretarul comunei Parva dl. Calus Ioan secretarul 

comunei Parva privind  necesitatea efectuarii demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ 
teritoriale Comuna Parva;

- expunerea  de  motive  a  domnului  Strugari  Ioan  Primarul  comunei  Parva  in  acest  sens 
inregistrata la Primaria comunei Parva sub nr. 2590 din data de 22.10.2013

- prevederile  art  .  1  alin  1 si  2  din  OUG nr.  26/2012  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor  publice şi  întărirea disciplinei  financiare şi  de modificare şi  completare a  unor  acte 
normative;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata;

- prevederile art . 247 si urmat. din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal actualizata ;

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.23/31.07.2013 privind organigrama, statul de 
functii si fisele posturilor personalului Primariei Comunei Parva;

- prevederile  art.  20  din  Legea  24/2000  privind  normele  de  tehnica  legislativa  pentru 
elaborarea actelor normative;

- raportul/avizul  favorabil/nefavorabil  nr.2797  din  21.11.2013  al  Comisiei  studii,  activitati 
economico-financiare  si  administrarea  domeniului  public  si  privat  al  comunei,  amenajarea 
teritoriului si urbanism si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatii cetatenilor, agricultura-silvicultura;

In temeiul prevederilor art.21 alin.(3) art. 36 alin. (2) lit.a alin.(3),art.73,art.45 alin.(1) coroborat cu 
art.115 alin.(1) lit.”b”si 116 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata;

HOTARASTE:

Art. 1. Efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva.

Art. 2. Incredintarea  cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  a  Primarului  Comunei  Parva 
domnul Strugari Ioan.

Art. 3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a11”pentru” din totalul de 11 consilieri in functie.



Art. 4.  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Parva si se  
comunica in termen de 10 zile de la adoptare cu  :

- Primarul comunei Parva,

- Compartimentul Impozite si taxe,financiar-salarizare

- Institutia Prefectului jud. Bistrita- Nasaud.

Presedinte de sedinta,                      Contrasemneaza Secretar

                Buhai Teodor                                                                                            Calus Ioan

Nr.28 din 22.11.2013                           

                 ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
   CONSILIUL LOCAL PARVA
Comisia Studii si Prognoze,Buget-Finante,
Administrarea domeniului Public si Privat al Localitatii
NR.____din __________2013.

                          R A P O R T
    aupra hotararii (proiect)

privind efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata 

a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva

        

        In sedinta Comisiei  de specialitate a consiliului: Studii si Prognoze,Buget-Finante, Administra-rea Domeniului 
Public si Privat al Localitatii  potrivit art.44(1) 53(4),(5) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu 
modificari si completari ulterioare, din data de _________________ 2013, luand in discutie proiectul de hotarare sus 
mentionat si constatam ca:

             Acesta se incadreaza in:

- prevederile  art  .  1  alin  1 si  2  din  OUG nr.  26/2012  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor  publice şi  întărirea disciplinei  financiare şi  de modificare şi  completare a  unor  acte 
normative;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata;

- prevederile art . 247 si urmat. din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal actualizata ;

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.23/31.07.2013 privind organigrama, statul de 
functii si fisele posturilor personalului Primariei Comunei Parva;



- prevederile  art.  20  din  Legea  24/2000  privind  normele  de  tehnica  legislativa  pentru 
elaborarea actelor normative;

- prevederilor art.21 alin.(3) art. 36 alin. (2) lit.a alin.(3),art.73,art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.
(1) lit.”b”si 116 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata;

  Hotaraste:

Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere plenului consiliului local  
in  forma  propusa  de  initiator  cu  un  numar  de___  voturi  „pentru”,___  „abtinere”  si_____  vot  „contra”  
din_______prezenti.

PRESEDINTE,                    SECRETAR,

    SINGEORZAN I.VASILE                                                CALUS TOADER-VASILE

ROMANIA

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 
Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura

NR._________DIN______________2011.

RAPORT

asupra proiectului de hotarare
privind efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata 

a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva

In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei 
Publice,Respectarea  Drepturilor  si  Libertatilor  Cetatenilor,  Agricultura-Silvicultura,  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  ___________  2011,  am  luat  în  discuţie  proiectul  de 
hotărâre susmenţionat  si constăm că :

Acesta se încadrează în:     

- prevederile  art  .  1  alin  1 si  2  din  OUG nr.  26/2012  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor  publice şi  întărirea disciplinei  financiare şi  de modificare şi  completare a  unor  acte 
normative;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata;



- prevederile art . 247 si urmat. din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal actualizata ;

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.23/31.07.2013 privind organigrama, statul de 
functii si fisele posturilor personalului Primariei Comunei Parva;

- prevederile  art.  20  din  Legea  24/2000  privind  normele  de  tehnica  legislativa  pentru 
elaborarea actelor normative;

- prevederilor art.21 alin.(3) art. 36 alin. (2) lit.a alin.(3),art.73,art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.
(1) lit.”b”si 116 din Legea administratiei 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,

                                 Cicedea Dumitru                                                   Rus Ioan


