
                   ROMANIA                                                                                                     
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL PARVA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încredinţării mandatului special primarului să voteze şi să semneze

pe seama şi în numele comunei Parva adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 
2014 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud

                    Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 11.12.2013:

Având în vedere :
- adresa nr. 823/26.11.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita Nasaud;
- Expunerea de motive nr. 2866 din 29.11.2013 a domnului Strugari Ioan primarul comunei 
Parva;

- Raportul nr. 2865 din 29.11.2013 întocmit de d-soara Vartolomei Saveta – referent;
- Avizul  de  specialitate  favorabil/nefavorabil  nr.2867  din  04.12.2013  al  Comisiei 
Studii,Activitati  Economico-Financiare  si  Administrarea  Domeniului  Public  si  Privat  al 
comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Conform prevederilor art. 18. alin. 2. lit. k), art. 23. alin. 1. din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;

În temeiul prevederilor art. 36. alin. 2 lit. „d” alin. 6 lit. „a” pct. 14., art. 37.,  art. 45, art. 115  
alin.1 lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Strugari Ioan,  în calitate de primar 
să voteze şi  să semneze pe seama şi  în numele comunei Parva adoptarea hotărârii  privind aprobarea 
cotizaţiei în cuantum de 2.200 lei pentru anul 2014 în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.
            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Parva si 
compartimentul financiar contabil al primăriei.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,  din 11 consilieri prezenţi.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:

-    Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
                  -   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Aapă şi de 
                      Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
              CONSILIER LOCAL                                                                SECRETAR,
                    Buhai Teodor                                                                               Calus Ioan

Nr.  _______din 11.12.2013.


