
                              ROMÂNIA  

            JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA 

 

H O T A R A R E 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Parva si al inlocuitorului 

acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în ședința extraordinară/ordinara în data de, în prezența unui 

număr de ........... consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1714 din 27.06.2016 a Primarului comunei Parva, anexată la 

prezentul proiect de hotărâre; 

- raportul nr. 1713  din 27.06.2016  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, referent Vartolomei Saveta;  

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.2024 din 14.07.2016 al Comisiei studii, activități  

economico-financiare și administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea 

teritoriului și urbanism;  

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare in judeţul Bistrita-Nasaud nr.294/13.06.2016 inregistrata la Primaria Parva sub nr. 

1598/13.06.2016; 

- Hotărârea nr.32/30.11.2007 a Consiliului local Parva privind asocierea în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judeţul 

Bistrita-Nasaud;  

- Incheierea civila nr. 1153/14.06.2016 privind validarea in functia de Primar al comunei Parva; 

- Hotărârea nr.57/25.06.2016 a Consiliului local Parva privind alegerea viceprimarului comunei 

Parva; 

- Prevederile art. 15 alin. (2) si art. 20 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

 

În conformitate cu: 

- prevederile  Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii   nr 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

- prevederile OG nr 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările ulterioare 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 742/26.08.2014 privind modificarea H.G. 855/2008 pentru 

aprobarea actului-constitutiv cadru si a statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare 

intercomunitara, cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 

 

In temeiul art. 36 alin.(2) lit. “b” si ”e”, alin. (7) lit.”c” si art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

Art.1. Se desemneaza domnul CALUS TOADER VASILE -viceprimar al comunei Parva ca 

reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 

 

Art.2. Se acorda mandat special domnului CALUS TOADER VASILE -viceprimar al comunei 

Parva sa reprezinte Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 

 



Art.3. Se imputerniceste domnul CALUS TOADER VASILE -viceprimar al comunei Parva, 

cetatean roman, nascut la data de 09.07.1968, in Municipiul Deva, judetul Hunedoara, avand domiciliul 

comuna Parva nr. 63A, posesor al C.I seria XB nr.371314 emis de Politia Nasaud, la data de 06.07.2012, 

sa semneze, voteze si aprobe pe seama si in numele Consiliului Local al Parva adoptarea hotararilor in 

cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare 

in judetul Bistrita-Nasaud. 

 

Art.4. Se desemneaza in calitate de inlocuitor al reprezentantului Consiliului Local Parva, al 

viceprimarului, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, in cazul in care acesta nu poate participa 

la sedintele la care este convocat, numitul RUS V. IOAN, cetatean roman, nascut la data de 11.07.1965, 

identificat cu C.I. seria XB nr. 273873, domiciliul comuna Parva nr. 113. 

 

Art.5. Cu punerea în aplicare si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Viceprimarul comunei Parva domnul Calus Toader Vasile. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de 10 voturi „pentru” din totalul de 10 consilieri 

locali prezenţi la şedinţă. 

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei cu: 

                       -Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa –Năsaud; 

                                               -Primarul comunei Parva; 

                                               -Viceprimarul comunei Parva 

                                               -Rus V.Ioan consilier local 

                                               -Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare  

                                                cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

 

              

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

              CICEDEA  DUMITRU                                                           SECRETAR                                                                                                                                           

                                                                                                            CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 59 din 15.07.2016. 


