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JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA    

                                                    

 

                                                                        HOTARARE 

privind aprobarea Listei de partizi – productia anul 2009 – com. Parva  

si  Devizul lucrarilor de regenerare a padurilor in anul 2009 

 

 

   CONSILIUL LOCAL PARVA intrunit in sedinta ordinara in data de 17.02.2009  in prezenta a  5 consilieri: 

 

                In temeiul art.45  alin (1) din Legea  administratiei  publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile; 

 

               Avand  in  vedere: 

-  expunerea de motive nr. 325/12.02.2009  intocmita de domnul Gheorghe Stelian – Primarul 

comunei Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
- raportul nr.324 din 12.02.2009, intocmit de doamnisoara  Vartolomei Saveta-referent III   

in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 

- rapoartele inregistrate sub nr. 355 din 16.02.2009 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local: - 

Comisia Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism; Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, 

Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura; 

-  anuntul nr. 292/10.02.2009, procesul verbal de afisare a acestuia nr. 293/10.02.2009 si procesul 

verbal nr. 362 din 17.02.2009 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri; 

- Lista  de  partizi  - productia anului 2009 – com. Parva comunicata de catre  Ocolul  Silvic  

Nasaud prin adresa nr. 144/22.01.2009; 

- Devizul lucrarilor de regenerare a padurilor in anul 2009, comunicat de catre Ocolul Silvic 

Nasaud, nr. 2800/26.11.2008; 

- prevederile contractului de administrare nr.4885/30.06.2006, incheiat între proprietarii  de pădure  

(Consiliul local Parva) si Directia Silvica Bistrita, în scopul asigurarii pazei si administrarii suprafetei de 

2243,7 ha teren cu vegetatie forestiera; 

-Hotararea   Consiliului  local  al  comunei  Parva  nr.15/08.11.2000   privind   infintarea   activitatii   

economice-silvicultura; 

- prevederile art.62, art.63, art.65, art.67, art.68, art.69, art.70 din Legea nr. 46/2008 – Codul  

silvic republicat; 

- prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.438/1991, privind  

liberalizarea pretului masei lemnoase pe picior; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 112/2005, pentru  

abrogarea uneipozitii din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2001, privind regimul 

preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei ; 

- prevederile Ordinului nr.1019/1089/2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii  

rurale si al ministrului administratiei si internelor privind inlocuirea anexei la Ordinul ministrului 

agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si 

internelor, nr. 328/321/2004, pentru aprobarea delimitarii municipiilor, oraselor si comunelor din 

zona montana ; 

- prevederile Legii nr.273/2006,  privind   finantele   publice  locale,  modificata si completata  

ulterior ; 

- prevederile Legii 500/2002,  privind  finantele publice,   cu   modificarile   si    completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003,   privind transparenta  decizionala  in  administratia  

publica; 

               In temeiul art.36 alin.(2) lit. “c” si “d”, alin.(5) lit.”b”, alin. (6) lit.”a”, pct. 18, art. 45 alin.(1) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari: 



 

HOTARASTE: 

 

           Art.1.    Se aproba Lista de partizi– productia anului 2009 – com. Parva, conform anexei nr. 1; 

           Art.2.    Se aproba Devizul lucrarilor de regenerare a padurilor in anul 2009, conform anexei nr. 2; 

            Art.3.  Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 5 consilieri ”pentru”, din totalul de 9 

consilieri in functie; 

Art.4.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei  Parva  

Art.5.  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la avizierul de pe holul 

Primariei comunei Parva, prin publicare in Monitorul Oficial al judetului Bistrita Nasaud si publicarea 

pe site-ul Primariei. 

Art.6.   Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei Parva prin compartimentul 

secretariat – relatii cu publicul, cu: 

- Institutia Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud ; 

- Directia Silvica Bistrita; 

- Seful Ocolului Silvic Nasaud; 

- I.T.R.S.V. Bistrita 

- Primarul comunei Parva; 

- Consilieri locali 

 

 

 

            PRESEDINTE                                                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

             RUS V. IOAN                                                                                        CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4   din 17.02.2009 


