
ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

H O T A R A R E 

privind  acordul Consiliului Local Parva pentru intocmirea documentatiilor in vederea scoaterii din 

fondul forestier a suprafetei de 1,00 ha. teren cu vegetatie forestiera din locul numit Valea Vinului. 

 

Consiliul local al comunei  Parva,intrunit  in sedinta ordinara din data de 25.04.2016 in prezenta  a 

10 consilieri. 

               Avand  in  vedere; 

            - expunerea de motive nr.1183/18.04.2016 a domnului Primar Strugari Ioan,prin care se 

motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

 - raportul nr.1182 din 18.04.2016  intocmit de d-na  Palage-Maria-inspector asistent in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva-Compartimentul Agricol,Urbanism..  

prin care se motiveaza necesitatea  adoptarii unei hotarari privind acordul de catre Consiliul Local 

Parva pentru intocmirea documentatiilor in vederea scoaterii din fondul forestier a suprafetei de 

1,00 ha. teren cu vegetatie forestiera din locul numit Valea Vinului;  

             - raportul/avizul nr.1209 din 25.04.2016 al Comisiilor: Comisia Pentru Administratie 

Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si 

Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura…si Comisia Studii, Prognoze, Buget-Finante, 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Localitatii, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

             -adresa nr.2604/18.04.2016 a S.C.DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.cu sediul in Rebrisoara, 

nr.315, jud.Bistrita-Nasaud prin care se solicita acest acord; 

              Vazand: 

             - prevederile art.10 alin(2) lit.b), art.37 alin.(1) lit. f), art.39 alin.(1) art.40 ali.(1) lit.a),pct.24 

din Anexa si celelalte din Lega  Nr. 46 din 19 martie 2008,republicată-Codul silvic; 

             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat 

Planul de Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii 

Guvernului româniei nr.525/1996,republicată, hotarare de consiliu local modificata prin HCL 

nr.30/24.08.2014 privind prelungirea valabilitatii PUG; 

- prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata prin Legea nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 

republicata cu modificari si completari ulterioate; 

 - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu 

modificari si completari ulterioate; 

- Titlul de proprietate al comunei Parva pentru terenurile cu vegetatie forestiera al comunei 

nr.(Codul): 0030005/20 noiembrie 2000; 

- Amenajamentul Silvic intocmit de S.C.OLIVIA DUAL S.R.L. –Bucuresti inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr.3094/23.12.2013,amenajament in care se regaseste si UP I Parva, 

ua.10;              

  In  temeiul art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.c),si alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.63 

alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d), g) si h), art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 

 

H O T A R A S T E  : 

 

ART.1. Se da acordul  pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate 

nr.(Codul):0030005/20.11.2000) a suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate 

publica al comunei Parva, situat in UP I Parva,ua.10 conform anexei nr.1, pe o perioada de 10 ani.  

ART.2. Se incredinteaza, primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan si doamna Palage 

Maria-inspector asistent-persoana responsabila cu probleme de agricultura si urbanism, pentru a  



intocmi toata documentatia si efectuarea tuturor demersurilor in vederea ducerii la indeplinire a 

prevederilor acestei hotarari. 

ART.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 8 consilieri ”pentru”, si 2 ”abtineri” din 

totalul de  10 consilieri in functie. 

ART.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin orice mijloace,afisare la 

panoul din sediul Primariei comunei Parva si pe Seit-ul www.primariaparva.ro prin grija 

secretarului  si va fi comunicata cu: 

  -Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud, 

  -I.T.R.S.V-Cluj, 

  -D-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva   

  -Palage Maria- inspector asistent in aparatul de specialitate al primarului, 

  -consilierii locali, 

   

 
 

      PRESEDINTELE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
  RUS I. IOAN                       CALUS IOAN 
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http://www.primariaparva/


               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

Nr. 1182 / 18.04.2016. 
 

                                                                                    RAPORT                                                              
privind acordul de catre Consiliul Local Parva pentru intocmirea documentatiilor in vederea 

scoaterii din fondul forestier a suprafetei de 1,00 ha. teren cu vegetatie forestiera din locul numit 

Valea Vinului; 

    
Subsemnata  Palage Maria-inspector asisten in cadrul compartimentului agricol,dezvoltare rurala si urbanism al 

Primariei comunei Parva: 
 

Avand  în vedere : 
 -adresa nr.2604/18.04.2016 a S.C.DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.cu sediul in 

Rebrisoara, nr.315, jud.Bistrita-Nasaud prin care se solicita acest acord; 

            Vazand: 

             - prevederile art.10 alin(2) lit.b), art.37 alin.(1) lit. f), art.39 alin.(1) art.40 ali.(1) lit.a),pct.24 

din Anexa si celelalte din Lega  Nr. 46 din 19 martie 2008,republicată-Codul silvic; 

             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat 

Planul de Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii 

Guvernului româniei nr.525/1996,republicată, hotarare de consiliu local modificata prin HCL 

nr.30/24.08.2014 privind prelungirea valabilitatii PUG; 

- prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata prin Legea nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 

republicata cu modificari si completari ulterioate; 

 - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu 

modificari si completari ulterioate; 

- Titlul de proprietate al comunei Parva pentru terenurile cu vegetatie forestiera al comunei 

nr.(Codul): 0030005/20 noiembrie 2000; 

- Amenajamentul Silvic intocmit de S.C.OLIVIA DUAL S.R.L. –Bucuresti inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr.3094/23.12.2013,amenajament in care se regaseste si UP I Parva, 

ua.10;              

-prevederile: art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.c),si alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.63 

alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d), g) si h), art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 
  

  

CONSTAT: 

 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

 Sa se dea acordul  pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate 

nr.(Codul):0030005/20.11.2000) a suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate 

publica al comunei Parva,situat in UP I Parva,ua.10 conform anexei nr.1. 

 

 

Intocmit inspector asistent, 

Palage Maria 
 

 
 
 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 



CONSILIUL LOCAL PARVA 

Nr. 1183 / 18.04.2016. 
 

                                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  acordul pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate nr.(Codul):0030005/20.11.2000) a 

suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate publica al comunei Parva,situat in UP I 

Parva,ua.10 

         
 Subsemnatul  Strugari Ioan-primarul comunei Parva: 
 

 Avand  în vedere : 
                -adresa nr.2604/18.04.2016 a S.C.DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.cu sediul in Rebrisoara, 

nr.315, jud.Bistrita-Nasaud prin care se solicita acest acord; 

            Vazand: 

             - prevederile art.10 alin(2) lit.b), art.37 alin.(1) lit. f), art.39 alin.(1) art.40 ali.(1) lit.a),pct.24 

din Anexa si celelalte din Lega  Nr. 46 din 19 martie 2008,republicată-Codul silvic; 

             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat 

Planul de Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii 

Guvernului româniei nr.525/1996,republicată, hotarare de consiliu local modificata prin HCL 

nr.30/24.08.2014 privind prelungirea valabilitatii PUG; 

- prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata prin Legea nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 

republicata cu modificari si completari ulterioate; 

 - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu 

modificari si completari ulterioate; 

- Titlul de proprietate al comunei Parva pentru terenurile cu vegetatie forestiera al comunei 

nr.(Codul): 0030005/20 noiembrie 2000; 

- Amenajamentul Silvic intocmit de S.C.OLIVIA DUAL S.R.L. –Bucuresti inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr.3094/23.12.2013,amenajament in care se regaseste si UP I Parva, 

ua.10;              

-prevederile: art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.c),si alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.63 

alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d), g) si h), art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 
 

  

           MOTIVEZ: 

 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care:  

Sa se dea acordul  pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate 

nr.(Codul):0030005/20.11.2000) a suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate 

publica al comunei Parva,situat in UP I Parva,ua.10 conform anexei nr.1. 

Aceasta fiind necesara a fi destinata exploatarii de piatra iind o zona predispusa alunecarii 

de teren si piatra. 

 

 

                                                  Intocmit primar, 

                STRUGARI IOAN 

 

 

 

 
 
               ROMANIA 



JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  Studii,Prognoze,Buget-Finante 
Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii,Amenajarea Teritoriului 
Si Urbanism. 
Nr. _______/ ________2016. 
 

                                                                                    RAPORT 
                                                                   asupra hotărârii (proiect)  
   privind  acordul pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate nr.(Codul):0030005/20.11.2000) 

a suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate publica al comunei Parva,situat in UP I 

Parva,ua.10 
 

         
 In sedinţa  Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finante,Administrarea Domeniului Public si Privat al 
Localitatii.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.44(1),  art.53(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale cu modificările si completările ulterioare, azi ___________2016, am luat în discuţie 
proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în: 
- prevederile art.10 alin(2) lit.b), art.37 alin.(1) lit. f), art.39 alin.(1) art.40 ali.(1) lit.a),pct.24 

din Anexa si celelalte din Lega  Nr. 46 din 19 martie 2008,republicată-Codul silvic;            
             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat 

Planul de Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii 

Guvernului româniei nr.525/1996,republicată, hotarare de consiliu local modificata prin HCL 

nr.30/24.08.2014 privind prelungirea valabilitatii PUG; 

- prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata prin Legea nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 

republicata cu modificari si completari ulterioate; 

 - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu 

modificari si completari ulterioate; 

- Titlul de proprietate al comunei Parva pentru terenurile cu vegetatie forestiera al comunei 

nr.(Codul): 0030005/20 noiembrie 2000; 

- Amenajamentul Silvic intocmit de S.C.OLIVIA DUAL S.R.L. –Bucuresti inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr.3094/23.12.2013,amenajament in care se regaseste si UP I Parva, 

ua.10;              

-prevederile: art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.c),si alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.63 

alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d), g) si h), art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 
  

      H O T A R A S T E: 

 
Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă „şi ________„abţineri” de 
la vot din totalul de___prezenti. 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                                  SECRETAR, 
                                      Singiorzan I.Vasile                                                            Calus Toader- Vasile 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura… 

NR._________DIN______________2016. 

 

 

RAPORT 

privind  acordul pentru scoaterea din fondul silvic (Titlul de proprietate nr.(Codul):0030005/20.11.2000) a 

suprafetei de 1,00 ha.teren cu vegetatie forestiera proprietate publica al comunei Parva,situat in UP I 

Parva,ua.10 

 

 In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea 

Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, de  pe lângă 
Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2016, am luat în 
discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
Acesta se încadrează în:  
               - prevederile art.10 alin(2) lit.b), art.37 alin.(1) lit. f), art.39 alin.(1) art.40 ali.(1) lit.a),pct.24 

din Anexa si celelalte din Lega  Nr. 46 din 19 martie 2008,republicată-Codul silvic;     
            -adresa nr.2604/18.04.2016 a S.C.DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.cu sediul in Rebrisoara, 

nr.315, jud.Bistrita-Nasaud prin care se solicita acest acord;            

             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat 

Planul de Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii 

Guvernului româniei nr.525/1996,republicată, hotarare de consiliu local modificata prin HCL 

nr.30/24.08.2014 privind prelungirea valabilitatii PUG; 

- prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata prin Legea nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 

republicata cu modificari si completari ulterioate; 

 - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu 

modificari si completari ulterioate; 

- Titlul de proprietate al comunei Parva pentru terenurile cu vegetatie forestiera al comunei 

nr.(Codul): 0030005/20 noiembrie 2000; 

- Amenajamentul Silvic intocmit de S.C.OLIVIA DUAL S.R.L. –Bucuresti inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr.3094/23.12.2013,amenajament in care se regaseste si UP I Parva, 

ua.10;              

-prevederile: art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.c),si alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.63 

alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d), g) si h), art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 

 

          HOTARASTE: 

 
Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în forma propusă  de 
iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
 
                  PRESEDINTE  ,                                                          SECRETAR, 
                                     CICEDEA DUMITRU               RUS I. IOAN                                            

            
 


