
 
      ROMANIA       
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
   CONSILIUL LOCAL PARVA 
 
 
        H  O T A R A R E 
   privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Agentia Nationala de  
           Cadastru si Publicitate Imobiliara si comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud 
                   pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul comunei Parva 
 
 
 Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2009 in 
prezenta a 9 consilieri in functie; 
 
 Avand in vedere: 
  -expunerea de motive nr.530/12.03.2009 a Primarului comunei Parva,domnul 
Gheorghe Stelian,prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
  -raportul nr.531/12.03.2009  intocmit de doamna Palage Maria-referent III in 
cadrul Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Parva; 
  -raportul nr. 625 din 30.03.2009  intocmit de Comisiei de specialitate Studii, 
Prognoze, Buget-Finante, Administrarea Domeniului  Public si Privat,Organizare- 
Dezvoltare,  Urbanistica; 
  -anuntul nr.532/12.03.2009 privind transparenta decizitionala,procesul verbal 
nr.533/12.03.2009 privind afisarea anuntului si procesul verbal nr. 640 din 31.03.2009 de 
constatare a sugestiilor,propunerilor de imbunatatire in urma anuntului; 
  - 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 Legii nr.351/2001 pprivind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional-Secţiunea a IV a –Reţeaua de localităţi; 
  -prevederile art.34 alin.(1) II lit.A cu “f”,art.60 alin.(1) sin Sectiunea III,art.61, 
art.68 alin.(3) din Sectiunea IV, din Regulamentul de Organizare si Functionare al 
Consiliului Local Parva aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.30/31.10.2008; 
  -prevederile art.13, art.14, art.15, art.19. art,20, art.35, art.52-58 din Statutul 
comunei Parva aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.27/30.09.2008; 
  -prevederile art.2,art.4,art,8 alin.(16) si art.67 din Legea nr.7/1996-Legea 
cadastrului si publicitatii imobiliare,republicata,cu modificari si completari ulterioare;  
  -prevederile Ordinului nr.601/11.11.2008 al Directorului general al Agentiei 
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Protocolului Cadru de 
colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile 
administrative-teritoriale pentru realizarea cadastrului general; 
  -prevederile Ordinului Nr. 534 din  1 octombrie 2001 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general; 
 In temeiul prevederilor art.11 alin.(1),art. 23, art. 36 alin.(2) lit.”c” coroborat cu 
alin.(5) lit.”c” si alin.(9), art.45 alin.(2) lit.”e” si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificari si completari 
ulterioare; 
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     H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1. – Se aproba Protocolul de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara si comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, pentru realizarea 
cadastrului general pe teritoriul  comunei Parva, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. – Se imputerniceste Primarul comunei Parva sa semneze Protocolul de 
colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si comuna Parva 
pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 
 Art. 3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza; 
D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva si Compartimentul Urbanism-Agricol. 
 Art. 4. – Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Parva, in 
sedinta ordinara, cu respectarea art.45 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, republicata, 
respectiv cu un numar de 9 voturi”pentru” din 9 consilieri in functie. 
 Art. 5. – Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul, prin grija secretarului 
comunei Parva, va comunica prezenta hotarare cu: 

- Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud; 
- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud; 
- D-na Palage Maria-Compartimentul Urmanism-Agricol; 
- Site-ul Primariei www.primariaparva.ro  
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,  Contrasemneaza Secretar, 
        RUS  V. IOAN                                                 IOAN CALUS 
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