
                ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD

Consiliul Local al Comunei Parva

HOTĂRÂRE

privind efectuarea tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in 
calitate de membru asociat la ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și 

asigurãrii serviciilor silvice aferente fondului forestier proprietatea unitãții administrativ 
teritoriale 

Consiliul Local al Comunei Parva, întrunit în sedintã extraordinarã din data de 07.02.2014, în 
prezența a 8 consilieri locali.

Având in vedere : 

- raportul nr.368 din 05.02.2014 la Proiectul de hotãrâre inițiat de catre Primarul 
comunei Parva în acest sens, înregistrat la Primaria Parva, intocmit de d-na Palage Maria;

- expunerea de motive a Primarului comunei Parva în acest sens, înregistratã la 
Primaria comunei Parva sub numarul 369 din data de  05.02.2014.

- procesului- verbal de afișare a proiectului de hotãrâre și expunerii de motive a 
Primarului comunei Parva inregistrat la nr.373 din data de 05.02.2014; 

- Incheierea civila nr. 1861/20.08.2013 privind inscrierea in registrul asociatiilor 
si fundatiilor de la grefa Judecatoriei  Nasaud, a asociatiei  proprietarilor de padure cu 
denumirea “Izvorul Someșului” si Incheierea civila nr. 3098/ 12.12.2013.

- prevederile art. 10, 12, 13, 14, 15 si 131 din Legea 46/2008 actualizatã – Codul 
silvic.

-   prevederile Ordinului Ministrului Mediului și  Pãdurilor  nr.  904/2010 pentru 
aprobarea  Procedurii  privind  constituirea  şi  autorizarea  ocoalelor  silvice  şi  atribuţiile 
acestora,  modelul  documentelor  de  constituire,  organizare  şi  funcţionare,  precum  şi 
conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizatã.

- prevederile art. 3 alin. 1, 4  din Legea 213/1998 privind proprietatea publicã și 
regimul juridic al acesteia.

- prevederile art.  45, art.  120 alin. 1, 2 si art.  123 alin. 1 din Legea 215/2001 
privind administrația publicã localã, actualizatã.

-  prevederile  art.  3  si  art.  5-17  din  OUG  nr.  109/2011  privind  guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice

- prevederile art. 21 si 33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,  
actualizata.

-  prevederile art.  20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã 
pentru elaborarea actelor normative.

-  avizul  favorabil  nr.  380  din  06.02.2014  al  Comisiei,administratie  publica 
locala,juridical,si  de  disciplina,apararea  ordinei  publice,respectarea  drepturilor  si 
libertatilor cetatenilor,agricultura-silvicultura… in acest sens.

-  avizul  favorabil  nr.  380  din  o6.02.2014  al  Comisiei  Activităţi-economico-
financiare,administrarea domeniului public si privat al localitatii,amenajarea teritoriului si 
urbanism.



Ȋn temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b,c, alin. 6 lit. d pct. 9,10,18 alin.7 lit.a, c și 
art. 45 alin. 2 lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, actualizatã.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobã  efectuarea  tuturor  demersurilor  legale  în  scopul  aderarii  precum și 
aderarea  efectivã,  in  calitate  de  membru  asociat,  cu  drepturi  depline,  la  ASOCIATIA 
IZVORUL SOMESULUI,  în  vederea  administrãrii  și  asigurãrii  serviciilor  silvice  aferente 
fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale Comuna Parva.

Art. 2. Se  aprobã  administrarea  bunurilor  mobile  și  imobile,  din  domeniul  public  si 
privat,  proprietatea  unitații  administrativ  teritoriale  Comuna  Parva,  aparținand  fondului 
forestier, potrivit Anexei I, ce face parte integranatã din prezenta hotãrâre, de catre Ocolul 
silvic IZVORUL SOMESULUI MARE R.A. constituit, in cadrul asociatiei, potrivit Rezolutiei 
nr. 11543/27.11.2013 pronuntata de catre Oficiul National al Registrului Comertului in dosar 
nr. 30503/08.11.2013.

Art. 3. Se  aproba  Actul  constitutiv  si  Statutul  Asociatiei  IZVORUL  SOMESULUI 
cuprinse in Anexa II ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se  aproba  participarea  la  patrimoniul  asociatiei,  cu  titlu  de  aport  al  unitatii 
administrative teritoriale comuna Parva, in cadrul asociatiei, cu suma de 2000 lei, ce urmeaza 
a fi varsata in contul acesteia, cu titlu de aport la capitalul social.

Art. 5. Se imputernicește și se incredințeaza Primarul comunei Parva, d-nul Strugar Ioan, 
domiciliat in loc. Parva, sat. Parva, nr. 89 judetul Bistrița- Nãsãud, identificat prin CI seria 
XB, nr.253504, eliberat de SPCLEP Nasaud, CNP. 1681101062959, sa reprezinte Comuna 
Parva și Consiliul Local Parva în fața și in cadrul asociației precum și a oricaror persoane, 
fizice ori  juridice,  de drept  public  ori  privat,  in  vederea ducerii  la  indeplinire  a  prezentei 
hotãrâri precum și să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.

Art. 6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 7 consilieri “pentru”si 1äbtinere”,s-a 
abtinut d-nul Rus V.Ioan, din totalul de 11 consilieri in functie.

        Art. 7.   Prezenta Hotãrâre se aduce la cunostința publicã prin grija secretarului comunei 
Parva și se comunica în termen de 10 zile de la adoptare cu  :

- Primarul comunei Parva.

- Compartimentul financiar contabil.

- Instituția Prefectului județului Bistrița- Nãsãud.

         Președinte de sedinta Contrasemneaza Secretar,

                    Buhai Teodor Calus Ioan

Nr. 7



Din 07.02.2014.


