
               ROMANIA                                                                                                
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Consiliul Local al comunei Parva

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încredinţării mandatului special primarului să voteze şi să semneze pe seama şi în numele 

comunei Parva adoptarea hotărârii privind aprobarea Listei de investitii prioritar pentru proiectul ,, 
Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa

si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud”

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.10.2013, in prezenta unui numar 
de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie,

Având în vedere :
- raportul nr.2603 din 23.10.2013 intocmit de secretarul comunei Parva; 
- expunerea de motive a Primarului comunei Parva in acest sens inregistrata la Primaria comunei Parva sub 
nr.2604 din data de 23.10.2013;
-raportu/avizul  favorabil/nefavorabil  nr.2650  din  28.10.2013  al  Comisiei  Studii,  Activitati  Economico-
Financiare, Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism,  al 
Comisiei  pentru Invatamant,  Sanatate  si  Familie,  Activitati  Social-Culturale,  Culte,  Munca  si  Protectie  
Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice 
si  Comert,  al  Comisiei  pentru Administratie Publica  Locala,  Juridic  si  de Disciplina,  Apararea Ordinei  
Publice, Respectatea Drepturilor si Libertatii Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura ;
- Convocarea nr. 629/04.10.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Apa si de  
Canalizare  in  judetul  Bistrita-Nasaud,  primita  in  vederea  participarii  la  sedinta  si  dezbaterile  Adunarii 
Generale a Asociatiei 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati si cele ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare de apa si canalizare
- Prevederile  art.23,   alin.1,  din Statutul Actualizat al  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Prevederile art. 14 , art. 36 alin. (2) lit. d .si alin. (6) lit. a pct. 14 , alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a  
administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă încredinţarea mandatului  special  domnului  Strugari  Ioan în calitate de 
Primar al comunei Parva să voteze şi să semneze, in A.G.A. ADI, pe seama şi în numele comunei Parva 
adoptarea hotărârii  privind aprobarea Listei  de Investitii  prioritare  pentru sectorul  de  apa si  apa uzata,  
propusa a fi finantata din fondurile de coeziune in faza II (2014 – 2020) de prioritate in judetul Bistrita-
Nasaud.

 Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  domnul  Strugari  Ioan, 
Primarul comunei Parva.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cunostinta  publica  prin  grija  secretarului  comunei  Parva  
domnul Calus Ioan si se comunica in termen de 10 zile de la adoptare cu:

- Primarul comunei Parva;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa – Năsăud; 
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare de Apă şi de Canalizare în 

judeţul Bistriţa-Năsăud. 

     Presedinte de sedinta                                                     Contrasemneaza
           Rus I. Ioan                                                                      Secretar
                                                                                                 Calus Ioan
                                                          

Nr.25 din 29.10.2013.



                  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 aprobarea încredinţării mandatului special primarului să voteze şi să semneze pe seama şi în numele 
comunei Parva adoptarea hotărârii privind aprobarea Listei de investitii prioritar pentru proiectul Extinderea 

si modernizarea infrastructurii de apasi apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud”      
 

        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:

- Convocarea nr. 629/04.10.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Apa si de  
Canalizare  in  judetul  Bistrita-Nasaud,  primita  in  vederea  participarii  la  sedinta  si  dezbaterile  Adunarii 
Generale a Asociatiei 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati si cele ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare de apa si canalizare
- Prevederile  art.23,   alin.1,  din Statutul Actualizat al  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Prevederile art. 14 , art. 36 alin. (2) lit. d .si alin. (6) lit. a pct. 14 , alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a  
administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare

  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


