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          ROMÂNIA     Anexa nr. 1 la Hotărârea  

          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                         Consiliului local Parva nr.14 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA  din data de 14.02.2005. 
 
 

                            STATUL  
           COMUNEI PARVA 
                                                 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
  ART. 1.Potrivit prevederilor art.20.alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.53/2002 privind 
Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale aprobată,cu completări şi modificări, prin Legea nr.96/2003 şi 
conform prevederilor dispoziţiilor art.38 alin.(2) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
Consiliul local comunal  eliberează şi aprobă STATUTUL COMUNEI PARVA. 

  ART. 2. STATUTUL COMUNEI PARVA cuprinde datele şi elementele redate mai jos pe capitole şi 
articole: 

                        Cap.I. PARVA (Scurt istoric): 
 
  ART. 3. Numele comunei PARVA: Prima denumire a comunei a fost LUNCA VINULUI, acest 
nume îl regăsim în prima atestare a localităţii noastre din anul 1717 legată de invazia tătarilor din acele timpuri. Acest 
nume este impropriupentru aceastei localitatăţi şi derivă din apelativele ,,luncă”(în slavă ,,loka”) şi ,,vin” cu sensul de ,, 
borviz” sau,,borcut, care este de origine magheară, dar având acelaşi sens. 
  Deşi această aşezare este mult mai veche,confirmarea oficială s-a făcut în anul 1773,după cum rezultă 
din memoriul (Majestets-Gesuch) înaintat de foştii grăniceri năsăudeni împăratului austriac în 05. Octombrie 1862. 
  Noua denumire a localităţii a fost primită odată cu militarizarea acestui ţinut,sub numele de PARVA şi 
care provine din expresia cezaro-crăiască ,,SALVE ROMULI PARVA NEPOS!” rostită de Iosif al II-lea cu prilejul 
vizitei sale pe Valea Someşului,în anul 1773 şi care la propuinerea ofiţerilor de garnizoană care n-au ezitat nici o clipă 
să trateze pe românii militarizaţi, întocmai ca pe descendenţii anticelor regiuni şi coloni ale Romei, a ordonat ca trei 
sate noi să poarte numele latineşti, ROMULI, PARVA şi NEPOS care împreună cu mai vechea SALVA, alcătuiau 
versul ,, SALVE ROMULI PARVA NEPOS” şi făgăduiau ,, Mântuirea tinerei nepoate a lui Romul”. După alţii, 
versul ar fi fost ,, Salve parve nepos Romuli !” adică ,,Fi salutată mică nepoată a lui Romul”. 
   Aşadar, numele de PARVA este de origine latină şi derivă din formele ,, parvus, parva, parvum”, care 
înseamnă mic,mică. 
  ART. 4. Numărul populaţiei a fost după cum urmează: La anul 1717 satul avea un număr de 12 case 
cu un număr de 37 locuitori,între anii 1720-1721 existau 190 locuitori,între anii 1784-1787 existau 280 locuitori,în anul 
1830 existau 320 locuitori, în anul 1850 existau 473 locuitori,în anul 1857 existau 423 locuitori, în anul 1870 existau 
605 locuitori, în anul 1880 existau 683 locuitori, în anul 1890 existau un număr de 772 locuitori, în anul 1900 existau 
un număr de 890 locuitori, în anul 1910 existau un număr de 1105 locuitori, în anul 1920 existau un număr de 1086 
locuitori, în anul 1930 existau un număr de 1334 locuitori, în anul 1941 existau un număr de 1528 locuitori, în anul 
1948 existau un număr de 1549 locuitori, în anul 1956 existau un număr de 1871  
locuitori, în anul 1966 existau un număr de 2439 locuitori, în anul 1970 existau un număr de 2589 locuitori, în anul 
1984 existau un număr de 2829 locuitori. 
  La recensământul din anul 1992 comuna avea un număr de 2775 locuitori cu un număr de 723 gospodări. 
  La recensamantul din anul 2002 comuna Parva are o populatie stabilă de 2653 persoane cu un număr de 
774 gospodări. 
  În prezent comuna are o populatie stabila de 2792 locuitori cu un numar de 774 gospodari. 
  

                          CAP. II. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
  ART. 5. Caracteristicile reliefului: Relieful este destul de diversificat,ca şi fauna şi vegetaţia,fac din 
comuna Parva o regiune deosebit de pitorească.  Este cel specific nord –estului Transilvaniei făcând parte din regiunea 
geografică,denumită după vechile centre istorice ,,Valea Rodnei “sau ,, Ţara Năsăudului”. 
                        Dealurile ocupă cea mai mare parte a teritoriului,fiind situate de o parte şi de alta a Văii Rebrei. In unele 
locuri,acestea sunt abrupte şi văile adânci devenind afluienţi cu nume obişnuite pe care localnici le-au dat încă din cele 
mai îndepărtate vremuri denumiri ca;Valea Vinului,Valea Tisei,Valea Paltinului,Valea Brădăţelului,Izvor şi altele. 



  În partea de nord-est sunt Munţii Rodnei din care masiv face parte şi comuna Parva şi care sunt alcătuiţi 
din sisturi cristaline epizonale şi formaţiuni sedimentare vechi,injectate uneori cu gresii,diolite şi granite. Aici mai 
găsim şi filoane de caolină şi izvoare de apă minerală(borcut) precum şi piatra de var. 
  Relieful cel mai jos al comunei se află lângă Valea Rebrei şi este format din lunci late de circa 100-200 
m.Comuna fiind situată la o altitudine de 450 m.iar cel mai înalt vârf este Vr.Bârla care se înalţă până la 1628 m. 
  ART. 6. Reţeaua hidrografică: În zona comunei Parva reţeaua hidrografică aparţine bazinului 
hidrografic Someşul Mare. Comuna este transversată de Râul Rebra care are o lungime de 13 km. cu un regim de 
scurgere permanent, cu debit mare la sfârşitul primăverii (aprilie-iunie) şi mic la sfârşitul verii (august-septembrie). În 
comună există reţea de alimentare cu apă potabilă care vine de la o distanţă de 3,5 km. din Vf. Comarnic cu un debit de 
1200 litri/min. 
  ART. 7. Clima: Teritoriul studiat se află într-o zonă de climat temperat-continentală- moderată, 
remarcându-se două zone climatice: una de dealuri,în partea de sud-vest,caracterizată printr-un climat continental ceva 
mai pronunţat decât al zonelor vecine şi una de munte, cu un climat asemănător celui din Carpaţii Orientali. Iernile sunt 
destul de lungi şi cu zăpezi abudente. Temperatura maximă în perioada de vară ajunge uneori până la 30 de grade şi 
chiar depăşeşte, iar în perioada de iarnă  pătrund curenţii de natură polaranordică şi nord-vestici. Vînturile bat neregulat 
şi cu intensităţi diferite în timpul anului, fiind mai puternice în timpul iernii când nu au o direcţie precisă. 
  ART. 8. Relaţii în teritoriu: Comuna Parva este situată în partea de nord a judeţului Bistriţa-Năsăud, 
învecinându-se la Est cu comuna Feldru şi oraşul Sîngeorz-Băi, la Sud cu comuna Rebra, la vest-nord cu comuna 
rebrişoara şi comuna Telciu. La nord se ajunge la Vf.Pietrosul Borşei (2303 m), judeţul Maramureş. 
  ART. 9. Mediul natural: Dezvoltarea industrială începută în jurul anului 1969, şi anume; minele de 
prospecţiuni de la Paltinul,Scăricea,Guşetu şi mina de caolină de la Parva; exploatarea lemnului, care nu au creat 
probleme deosebite factorilor de mediu, cu atât mai puţin după anul 1990 când toate aceste intreprinderi şi-au încetat 
activitatea. 
  ART.10. Poluarea aerului: În prezent pe raza comunei Parva nu sunt surse de poluare a aerului, 
emisiile în atmosferă pot fi grupate în cele provenite de la: 

- mijloace de transport, emisiile de gaze de eşapament în condiţiile de trafic 
pe DJ.172B şi drumul forestier Valea rebrei. 

- arderea de combustibil solid şi lichid pentru încălzirea locuinţelor 
- arderea reziduurilor menajere şi rumeguşului de la groapa de gunoi.     

                        ART.11. Poluarea apei: (1)Pe raza comunei Parva nu se înregistrează fenomene grave privind poluarea 
apelor de suprafaţă şi freatice. Sezonier,localnicii din zonă spală lână în cursurile de apă şi canale producând poluarea 
acesteia cu fibre de lână. 
    (2)Nu au existat fenomene de poluare a cursului de apă şi a apelor freatice depistate pe raza 
comunei Parva. 
   (3)Pentru evitarea poluării cu ape uzate de suprafaţă se impun: 
   - în lipsa canalizării comunei s-a impus dotarea fiecărui obiectiv industrial sau de mică producţie 
şi a locuinţelor cu bazine betonate vidanjabile. 
   - la Scoala generală,Primărie,Blocul de locuinţe există canalizare cu fose septice care vor fi 
curăţate în permanenţă. 
  ART.12. Poluarea solului: Deşeurile rezultate din activităţi desfăşurate, precum şi cele menajere pot 
constitui surse de poluare a solului în condiţiile unei depozitări necorespunzătoare. In acest sens există o rampă de 
depozitare a reziduurilor menajere la o distanţă de 3 km.(amonte) în locul numit Vidra. 
     
    CAP.III. SATE COMPONENTE,REŞEDINŢA,POPULAŢIA PE  
                                                                STRUCTURI, GOSPODĂRIILE, TEREN,ANIMALE 
 
  ART.13. (1).Rangul localit[tii: localitatea este de rangul IV. 
                                       (2).Satele componente: Comuna Parva nu are alte sate componente existănd cătune situate la 
o distanţă de 3-6 km. de vatra satului cum a fi: Valea Vinului (distanţa 3,5km.) iararhizare V; Dealul Vinului (distanţa 
4,5 km)-ierarhizare V; Brădăţel (distanţa 6,5 km)-ierarhizare V; 
Lunci (distanţa 4km.)-ierarhizare IV ;Izvor (4 km.)-ierarhizare V şi Dealul Paltinului (distanţa 4,5 km)–ierarhizare V. 
  ART.14. Reşedinţa: Comuna Parva, ne având sate componente, are sediul unităţii  administrativ-
teritoriale in centrul comunei la nr.162.  
  ART.15. Populaţia; În comună există la ora actuală un număr de 2792 locuitori  

- Din care: - bărbaţi - 1431 
                      - femei   - 1361                   

                        ART.16. Structura etnică a populaţiei: În comuna Parva nu există cetăţeni de altă etnie fiind toţi 
locuitorii români. 



  ART.17. Structura confesională a populaţiei: În comună există 1 biserică ortodoxă care are un număr 
de 2146 cetăţeni care aderă la acest cult şi o Casă penticostală cu un număr de 642 penticostali. De asemenea mai există 
o persoană greco-catolică şi 3 persoane creştin de rid vechi. 
  ART.18. Principalele fenomene demografice: 
   - natalitatea                - 20,22 %0 

   - mortalitatea            - 3,35 %0 
                                    - spor natural              - 170,8%0 

   - divorţialitatea           - 0,55%  
  ART.19.Gospodării şi locuinţe: Pe raza comunei Parva există un număr de; 

- 774 clădiri 
- 749 gospodări 
- 830 locuinţe din care; 

- proprietate publică     =  11 
- proprietate particulară= 819 

ART.20. Terenul: (1)Suprafaţa administrativ teritorială a comunei este de 7.065 ha. din care aparţinând 
comunei 4825,53 ha.totală din care: 

  - arabil     - 304 ha. 
 - păşuni naturale- -1130 ha. 
 - fâneţe naturale -955 ha. 
 - păduri  -2280,53 ha. 
 - curţi şi clădiri -15 ha. 
 - alte terenuri  -141 ha. 
 (2) Diferenţa de teren până la 7.065 este pădurile comunei Rebrişoara,Rebra şi  

Salva care se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Parva. 
   (3) Comuna Parva mai deţine suprafaţa de 537 ha. teren cu vegetaţie forestieră şi 53,54 ha. 
păşune alpină pe raza administrativ-teritorială a comunei Dorna Candrenilor,judeţul Suceava. 
  ART.21.Efectivele de animale: Locuitorii comunei Parva deţin următoarele efective de animale: 
    - bovine - 761 cap. 
    - ovine  -2119 cap. 
    - caprine -  210 cap. 
    - porcine -  632 cap. 
    - cabaline -  193 cap. 
    - păsări  -5740 cap. 
    - iepuri  -    10 cap. 
    - familii albine -  114 familii 
 
   CAP.IV. ACTIVITĂŢILE DIN COMUNĂ, NUMĂR ELEVI, SALARIAŢI 
  ART.22. Învăţământul: (1)Numărul salariaţilor din unităţile de învăţământ este de 38 din care 34 sunt 
cadrele didactice după cum urmează: 
    - învăţători- educatori:  - 21 
            -calificate  - 18 
     -grad definitiv  -  9 
     -grad II  -  3 
     -grad I    -  1 
     -fără definitivat -  4 
     -necalificati  -  3 
    - profesori:   - 16 
     -calificaţi  - 11 
     -grad definitiv  -   6 
     -grad II  -   4 
     -grad I   -   1 
     -necalificati                 -   5 
                                       (2) Numărul preşcolarilor şi elevilor este de 590 după cum urmează: 
    - preşcolari - 142 
    - elevi cl.I-IV - 219 
    - elevi cl.V-VIII-185 
    -elevi cls a IX-X- 44 
  ART.23. Cultură: (1)În acest domeniu comuna are 1 Cămin cultural spaţios cu un număr de 150 locuri 
situat la parterul Primăriei comunei Parva. 



   (2) Pe raza comunei există înălţat un monument al eroilor (ridicat în anul 2003). 
   (3) Comuna dispune de o staţie de amplificare. 
   (4) In comuna exista TV-Cablu. 
  ART.24. Biblioteci: Există la nivelul comunei un număr de 2 biblioteci din care: 

- 1 a comeni care deţine un număr de 10.414 vol. 
- 1 a Scolii generale           “                 2.500 vol. 

                       ART.25. Sport: La Scoala generală Parva există un teren de minifotbal iar la nivelul comunei se pot 
organiza activităţi sportive cum ar fi : schi,tenis de masă,fotbal,handbal, volei şi şah. 
  ART.26. Sănătate: În comună există un Dispensar uman cu medicină generală şi un cabinet 
stomatologic în care-şi desfăşoară activitatea un număr de 1 medic, 2 cadre medii şi un îngrijitor. 
  ART.27. Agenţi economici: Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 17 agenţi economici 
din care 3 fac actifităţi de producţie iar 7 desfăşoară activităţi comerciale şi 7 sunt cu prestări servicii. De asemenea 
sunt un număr de 19 Asociaţii Familiale  şi Persoane Fizice. 
   
   CAP. V. BUGETUL LOCAL,INVESTIŢII,PROTECŢIE SOCIALĂ 
       REŢELE (APĂ,TELEFON,DRUMURI,ELECTRICĂ) 
 
  ART.28. Bugetul local: Valoarea bugetului local pe anul 2004 a fost de 5.246.970.000 lei iar pe anul 
2005 este de 10.934.241.000 lei. Creşterea faţă de anul 2004 este de 5.687.271 000 lei. 
  ART.29. Investiţii: Investiţiile mai importante planificate pentru anul 2005-2006 (valoarea peste 100 
mil.lei) sunt: 
      
  ART.30. Benefiiciarii Legea nr.416/2001 şi persoane cu handicap: La Legea nr. 416/2001 sunt un 
număr de 89 dosare pentru familii şi persoane singure iar pentru persoane cu handicap şi însoţitorii acestora sunt un 
număr de 14 dosare. 
  ART.31. Reteaua  de apă potabilă: La nivelul comunei Parva sunt un număr de 314 gospodării 
racordate la reţeaua de apă potabilăr. 
  ART.32. Reţeaua telefonică: Sunt racordaţi la reţeaua telefonică digitală un număr de 149 familii, 
centrala dispunând de un număr de 25o posturi telefonice. 
  ART.33. Reţeaua de energie electrică: Sunt conectate la reţeaua electrică 587 gospodări. 
  ART.34. Reţeaua de drumuri: Lungimea drumurilor de pe raza comunei Parva este următoarea: 

- Drumul judeţean 172 B are o lungime de 6,5 km. 
- Drumurile comunale sunt cu o lungime de 32 km. 
- Drumul forestier este de 7 km. 

                        ART.35. Proiecte în derulare în aceste domenii: Comuna Parva nu are în derulare nici un proiect de 
dezvoltare economico-socială promovate din fonduri. 
 
   CAP. VI. CONSILIUL LOCAL, PRIMAR,APARATUL PRIMĂRIEI 
 
  ART.36. Consiliul local al comunei Parva(componenţă): Este constituit astfel: 

- Nr. total de consilieri este de 11 
           -din care în anul 2000 reprezentau: 
                     - PSD  - 4 
          - PD  - 4 
          - PNL       - 2 
          - PRM                - 1 
          - din care în prezent reprezintă: 
                     - PSD  - 4 
          - PRM  - 4 
          -PNL  - 2 
          - PRM  - 1 

  ART.37. Aparatul propriu al consiliului local: La data de 01.01.2005 aparatul propriu al Consiliului 
local al comunei Parva numără un număr de 12 salariaţi din care 2 functii de demnitate publica,5 sunt funcţionari 
publici iar 5 sunt angajaţi cu contract de muncă. 
  ART.38. În conformitate cu prevederile art. 1.şi 3 din Legea nr.215/2001 privind administraâia publică 
locală, administraţia publică în unităţile administrativ- teritoriale se întemeiază pe principiile: autonomie locală, 
descentralizarea serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor  
administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 



  ART.39. Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi 
reprezintă dreptul de capacitate efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a rezolva şi de a gestiona în 
nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a problemelor publice în interesul colectivităţilor locale pe 
care le reprezintă. 
  ART.40. Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială. 
  ART.41. Autoritatea administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune şi 
oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberatori şi primarii ca unităţi executive. 
  ART.42. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea nr.215/2001. 
  ART.43. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă 
treburile publice din comună şi oraşe în condiţiile prevăzute de lege. 
  ART.44. Atribuţiile consiliului local: 
   a)- aprobă Statutul comunei precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local; 
   c)- avizează s-au aprobă după caz,studii,prognoze de dezvoltare economico-socială,de organizare 
şi amenajare a teritoriului şi urbanism,inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană,regională, zonală şi 
cooperare transfrontieră în condiţiile legii; 
   d)- aprobă bugetul local,împrumuturile,virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 
bugetare; 
   e)- aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar:stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi 
taxe speciale în condiţiile legii; 
   f)- aprobă,la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal angajat şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate ale instituţiilor şi 
serviciilor publice,precum şi ale regiilor autonome de interes local; 
   g)- administrează domeniul public şi privat al comunei; 
   h)- hotărăşte darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a 
comunei ,precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
   i)- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,în 
condiţiile legii; 
   j)- înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local, 
urmăreşte,controlează şi analizează activitatea acestora, instituie cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, 
norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile publice de interes local; 
   k)- numeşte şi eliberează din funcţie în condiţiile legii conducătorii serviciilor publice de interes 
local precum şi pe cei ai instituţiilor publice subordonate, aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii persoanelor pe 
care le numeşte; 
   l)- hotărăşte asupra înfinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local,exercită în numele 
unităţii administrativ-teritoriale toate drepturile acţionarului la societăţile  
comerciale pe care le-a înfinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi elibererază din 
funcţie ,în condiţiile legii, membrii consiliului de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa; 
   m)- analizează şi aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism 
ale localităţii,stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora;aprobă alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor,incendiilor,dezastrelor şi fenomenelor 
meteorologice periculoase; 
   n)- aprobarea în limitele competenţelor sale documentaţiile tehnico-economice pentru lucrări de 
investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora; 
   o)- stabileşte măsuri necesare pentru construirea,întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 
podurilor precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local; 
   p)- aprobă,în limitele competenţei sale,condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie,sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinei şi liniştii 
publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea 
acestora; 
   q)- hotărăşte în localitate cu medici,sau cu personalul sanitar acordarea de stimulente în natură şi 
bani precum şi de alte facilităţi,potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea 
facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic; 
   r)- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice,culturale,artistice,sportive şi de agrement; 
   s)- hotărăşte cu privire la asigurarea ordinei publice, analizează activitatea poliţiei şi propune 
măsuri de îmbunătăţire a acestora; 
   t)- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii; 
contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură a 
parcurilor şi rezervaţiilor naturale în condiţiile legii; 



ţ)-contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; 
                                    u)- asigură protecţia drepturilor copilului ,potrivit legislaţiei în vigoare, aprobă criteriile pentru 
realizarea locuinţelor sociale, înfinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; 
   v)- înfinţează pieţe,oboare,locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare 
a acestora; 
   x)- atribuie sau schimbă în condiţiile legii denumiri de străzi, de pieţe şi obiective de interes 
locală; 
   y)- conferă persoanelor fizice române sau străine care au adus o aactivitate deosebită pe linie de 
cultură,sport,învăţământ,sănătate prin sponsorizări cu alte merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei; 
   z)- hotărăşte ,în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale 
similare din alte ţări; 
   w)- hotărăşte,în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale din ţară sau din străinătate precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în vederea promovării unor interese comune; 

ă)- sprijină,în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
                                    â)- asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă,în condiţiile legii; 
                                    î)- consiliul local mai exercită alte atribuţii stabilite prin lege. 
  ART.45. Atribuţiile Primarului comunei Parva sunt următoarele; 
   a)- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,a prevederilor 
Constituţiei precum şi punerea ăn aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 
Gunernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 
normatic, ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale precum şi a 
hotărârilor Consiliului judeţean; 
   b)- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 
   c)- prezintă anual sau ori de câte ori este necesar,consiliului local,informări privind starea 
economico-socială a comunei,în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale precum şi 
informari asupra modului de îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 
   d)- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 
spre aprobare consiliului local; 
   e)- exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
   f)- verifică din oficiu sau la cerere,încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică 
de îndată consiliului local cele constatate; 
   g)- ia măsuri pentru limitarea şi prevenirea urmărilor calamităţilor,catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizotiilor,împreună cu organele de specialitate ale statului. In acest scop poate mobiliza populaţia, 
agenţii economici şi instituţiile publice din comună, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de 
protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre; 
   h)- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 
gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale,în 
condiţiile legii; 
   i)- îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici conform angajamentelor contractuale; 
   j)- ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice; 
   k)- ia măsuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări 
publice care contravin ordinelor de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică; 
   l)- controlează igena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vînzare 
pentru populaţie cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
   m)- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile 
legii; 
   n)- ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 
consiliului local; 
   o)- asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general precum şi ale planurilor 
urbanistice zonale şi de detaliu; 
   p)- asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local; 
   q)- asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei,instalarea 
semnelor de circulaţie,desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii; 
   r)- exercită controlul asupra activităţilor din târguri,pieţe,oboare,locuri şi parcuri de distracţii şi ia 
măsuri pentru buna funcţionare a acestora; 



   s)- conduce serviciile publice locale,asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate 
tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 
   ş)- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; 
   t)- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţe sa prin lege; 
   ţ)- propune consiliului local  spre aprobare în condiţiile legii,organigrama,statul de funcţii, 
numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate; 
   u)- numeşte şi eliberează din funcţie în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al 
consiliului local al autorităţilor administraţiei publice locale,cu excepţia secretarului; 
   w)- propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor regiilor 
autonome, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
   v)- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat 
al comunei; 
   x)- organizezază evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe; 
   y)- ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere,industriale sau de orice fel pentru 
asigurarea igenizării malurilor,cururilor de apă din raza comunei precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a 
podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari; 
   z)- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative precum şi de 
însărcinările date de consiliul local. 
  ART.46. Prin statut se stabileşte criteriile potrivit cărora se pot acorda unor persoane cu o contribuţie 
deosebită pe plan politic,economic,social şi cultural sau altor persoane importante pentru localitate respectivul titlu de “ 
Cetăţean de onoare” drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de prevedere sau retragere a 
acestor calităţi. 
  ART.47. Criteriile de atribuire a titlului sunt; 

a)-titluri ştiinţifice; 
b)-merite deosebite pe linia culturii,învăţământ, sănătate; 

   c)-contribuţii la redresarea pe plan naţional şi internaţional a localităţii,sprijin material deosebit şi 
moral al locuitorilor etc. 
  ART.48. Cetăţenii comunei au dreptul de a participa prin modalităţi prevăzute de lege, la viaţa 
politică,economică,socială şi cultural-sportivă a unităţii administrativ-teritoriale. 
  ART.49. Cetăţenii comunei sunt consultaţi prin referendum cu privire la problemele de interes deosebit 
potrivit Legii nr. 215/2001. 
  ART.50. Consultarea cetăţenilor se poate face prin adunări publice organizate în comună. Convocarea şi 
organizarea adunărilor publice se face de către primar sau consiliu local. 
   
   CAP.VI. DISPOZIŢII FINALE 
   
  ART.51. Prezentul statut va fi modificat atunci cân datele nu vor mai corespunde, prin hotărţre a 
consiliuluilocal. 
  ART.52. Statutul a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.14din 25.02.2005. 
 
 
 


