
              ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA     

 

 

               

                                                                                                          H O T Ă R Â R E 

                                         privind însuşirea modificarii si competarii inventarului domeniului public al 

                                      comunei Parva,aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 

                                               13/23.08.1999 privind isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva 

 

                             Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 17.02.2009,in prezenta a 5 consilieri; 

             

 Având în vedere: 

  - raprotul inregistrat la nr. 326/12.02.2009, întocmit de domnul Calus Ioan, secretarul comunei Parva prin care se motivează 

necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la necesitatea modificarii si completarii Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva 

nr.13/23.08.1999 privind isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva; 

  -expunerea de motive inregistrata la  nr.327/12.02.2009,intocmita de domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prin care se 

motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

  - raportul/avizul nr. 355 din 17.09.2009 al Comisiei Studii, Prognoze, Buget-Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 

localităţii; Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică,servicii publice şi Comerţ,Invăţămând Sănătate şi Familie,Cultură, Culte, Muncă şi 

Protecţie Socială...; Comisia pentru Administraţie Publică Locală,Juridică şi de Disciplină,Agricultură,Silvicultură şi Cadastru; 

            - Anunţul nr.294/10.02.2009 privind transparenţa deciziţională,procesul-verbal nr.295/10.02.2009 pentru afişarea anunţului şi procesul 

verbal de constatare a sugestiilor, propunerilor de îmbunătăţire în urma anunţului,inregistrat la nr.361 din 17.02.2009; 

 - Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind isusirea inventarului domeniului public al 

comunei Parva 

  - Dispoziţia Primarului comunei Parva nr.312/15.10.2008 privind constituirea comisiei centrale, şi a subcomisiilor de inventariere a 

patrimoniului comunei Parva; 

  - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.27/30.09.2008 privind aprobarea Statutului comunei Parva; 

  -Procesul verbal si lista de inventar intocmite de Comisia de inventariere a patrimoniului comunei Parva;  

  - prevederile Legii   Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 

  - prevederile Legii nr.351/2001 pprivind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional-Secţiunea a IV a –Reţeaua de 

localităţi; 

  - prevederile art.1 alin.(2), art.8 alin.(1), art.12 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; 

  - prevederile Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor; 

  - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002; 

  - prevederile art.3 alin.(4) pct.III din Anexa nr.1  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 

modificari si completari ulterioare si art.21 din acesasta lege; 

  - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tenhice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,oraselor,municipiilor si judetelor; 



  - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe,modificata prin H.G.nr.1496/19.11.2008; 

  - prevederile art.4,lit.”b”,art.6,art.11 şi art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publică locală; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” si alin(5) şi art. 45 alin.(3),art.115 alin.(1) lit”b” si art.122 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală,modificată şi completată ulterior: 

 

                                                         H O T A R A Ş T E : 

 

  Art. 1. Consiliul local al comunei Parva îşi însuşeşte modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei 

Parva nr.13/23.08.1999 privind isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva,dupa cum urmeaza; 

  -Pozitia nr.26- din Sectiunea VI-Bunuri imobile-drumuri coloana 2-va avea urmatorul continut „Strada la Arsita”,coloana 3, va avea 

urmatorul continut-Finegari Nicolae nr.405-Poarta Leurda;lungimea- 4800 m; Nr.top.839,881 si coloana 5,va avea urmatorul continut- 823.519 lei.                                                               

  -Pozitia nr.35- din Sectiunea VI-Bunuri imobile-drumuri-coloana 2 va avea  

 urmatorul continut”Strada la Valea Izvoarelor, coloana 3,va avea urmatorul continut-Pod Corn-Valea Izvorului-Alexi Vasile nr.607;lungimea 3600 

m; coloana 4 va avea urmatorul continut- 1959 si coloana 5 va avea urmatorul continut– 1 445 520 lei .                                        

              Art. 2. Se completeaza Sectiunea III-Bunuri imobile-terenuri, bunuri imobile comuna Parva cu un numar de 1 pozitie de la nr.121 la 

nr.122,conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3.  Imobilele cuprinse in prezenta hotarare privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Parva,nu fac 

obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau reconstituire,depuse in temeiul actelor normative cu caracter special 

privind fondul funciar,respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Roman in perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989; nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul unor litigii. 

Art. 4. Hotararea a fost adoptata cu votul a 5 consilieri”pentru” din totalul de 9 in functie,lipsand de la sedinta domnii;Ordace 

Simion,Moisa Ioan,Strugari Ioan si Singiorzan I.Vasile 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei 

Parva,d-nul Rus I. Ioan-viceprimarul comunei Parva şi doamna Sîngeorzan Cătălina din cadrul compartimentului financiar contabil. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişarea la panoul din sediul Consiliului local şi orice alte mijloace, prin 

grija secretarului. 

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei,prin compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul, cu: 

-Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 

-Domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei 

-Domnul Rus I Ioan-viceprimarul comunei 

-Doamna Sîngiorzan Cătălina-contabil 

-consilierii locali 

-Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud. 

 

                                        PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

                                      RUS V. IOAN                       CALUS IOAN 

      

 

Nr.5 

Din 17.02.2009. 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                        ANEXA NR.1 

                         ROMANIA          Insusit de Consiliul Local Parva 

          JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                     prin Hotararea nr. 5 din 17.02.2009. 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

                Primarul comunei Parva 

               GHEORGHE STELIAN 

            L.S.  _________________________ 

 

 

         MODIFICAREA INVENTARULUI 

      bunurilor care apartin domeniului public al comunei Parva 

                 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul  

Dobandirii 

sau,dupa 

caz, al 

darii in 

folosinta 

Valoarea de 

  Inventar 

Situatia 

juridica 

      actuala 

26. 1.3.7.1 STRADA  ARSITA* Finegari Nicolae 405-Poarta 

Leurda;lungimea 4800 ml. 

Nr.top.839,881* 

 

1959 

 

823.519 lei* 

 

     C.F.395 

       Parva 

35. 1.3.7.1 STRADA VALEA 

IZVOARELOR * 

Pod Corn-Valea Izvorului-

Alexi Vasile 

nr.607;lungimea 3600 ml.* 

 

1959* 

 

1.445.520 lei* 

      O.G.R. 

  Nr.43/1997 

 

 NOTA: * Sunt modificarile aduse Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind isusirea inventarului 

domeniului public al comunei Parva, aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002-Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Parva. 

                              Presedinte; 

             Gheorghe Stelian 

        ____________________ 

 

         MEMBRII: 

    1.Rus I.Ioan-vicepresedinte-viceprimarul comunei_____________________ 

    2.Calus Ioan-secretar-secretarul comunei              ______________________ 

    3.Singiorzan Catalina-membru                                 ______________________ 

    4.Palage Maria-              -//-           ______________________ 

 


