
ROMANIA                                              

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

                    

H O T A R A R E 

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015 

privind  exploatarea agregatelor minerale  

 

Consiliul local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2015 in presenta a 11 

consilieri; 

 Avand in vedere: 

 -Adresa nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud prin care se face 

plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015; 

 - expunerea de motive nr. 754/03.03.2015 a Primarului comunei Parva,d-nul Strugari Ioan; 

 - raportul nr.755/03.03.2015 intocmit de secretarul comunei Parva prin care se arata necesitatea 

modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015; 

 - Avizul favorabil nr.975 din 27.03.2015 al Comisiilor Studii,Activitati Economico-Financiare si 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism;Administratie 

Publica Locala,Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor 

Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura…; 

 In conformitate cu: 

-Art. 33 alin.(4) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-O.U.G. nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996; 

       -O.U.G. nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane” aprobata prin 

Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 73/29.06.2005 aprobata 

prin Legea nr. 400/2005 si a Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 662/2006 privind 

procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor; 

    - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 Tinand cont de prevederile art.19 alin(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului, republicata; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1),alin.(2),lit. b) alin.(4) lit “e” alin.(6) lit.”a” pct.18), art.45 

alin.(3) si 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. I. Se modifica si se completeaza art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.2 

din 30.01.2015 privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului Rebra si va avea 

urmatorul cuprins: 

“Se da acord in vederea initierii procedurii de autorizare si pentru depunerea solicitarii in acest 

sens, pentru un volum de resurse (agregate minerale) de 509 mc.”,conform documentatiei nr.146 din 

15.01.2015,intocmita de SC FIATECH SRL Bistrita, prevazuta in Anexa nr.1 la presenta hotarare”.   

ART. II. Celelalte articole din H.C.L.  Parva nr.34/08.10.2014 raman neschimbate. 

 ART. III. Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri ‘’pentru,, din totalul de 11 consilieri in 

functie. 

ART.IV.Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin postare pe site-ul Primariei  comunei 

Parva, primariaparva.ro sau orice alte mijloace,prin grija secretarului comunei Parva si comunicata cu:   

    -Institutia Prefectului, Judetul Bistrita-Nasaud 

    -Apele Romane Somes-Tisa 

    -Compartimentul Agricol,Dezvoltare Rurala si Urbanism 

    -primar.    

               Presedinte de sedinta,                                Contrasemneaza secretar,      

         Cicedea Dumitu                                                                                 CALUS IOAN 

                

Nr. 8  din 30.03.2015. 



 

               ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.754 din 03.03.2015  

     

         E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

 

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015 

privind  exploatarea agregatelor minerale 

 

 Subsemnatul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 

 

 Avand in vedere: 

 - Adresa nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud prin care se face 

plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015;  

 - raportul nr.755/03.03.2015 intocmit de secretarul comunei Parva prin care se arata necesitatea 

modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015; 

 - Avizul favorabil nr._____ din ________2015 al Comisiilor Studii,Activitati Economico-

Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si 

Urbanism;Administratie Publica Locala,Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice,Respectarea 

Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura…; 

 In conformitate cu: 

-Art. 33 alin.(4) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-O.U.G. nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996; 

       -O.U.G. nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane” aprobata prin 

Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 73/29.06.2005 aprobata 

prin Legea nr. 400/2005 si a Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 662/2006 privind 

procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor; 

    - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 Tinand cont deprevederile  art.19 alin(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului, republicata; 

 Vazand prevederile art.36 alin.(1),alin.(2),lit. b) alin.(4) lit “e” alin.(6) lit.”a” pct.18), art.45 alin.(3) 

si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala –republicata,cu 

modificari si completari: 

 

M O T I V E Z : 

 

Necesitatea adoptarii  unei hotarari prin care sa se aprobe: 

 O hotarare pentru modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 

30.01.2015 privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului Rebra si va avea 

urmatorul cuprins: 

“Se da acord de principiu si se aproba documentatia intocmita conform Anexei nr.1 la 

presenta-documentatie tehnica nr.146/15.01.2015,intocmita de SC FIATECH SRL Bistrita,  in vederea 

initierii procedurii de autorizare si pentru depunerea solicitarii in acest sens pentru un volum de resurse 

(agregate minerale) de 509 mc.”. 

 Acesata modificare intervine urmare Adresei nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului 

Bistrita-Nasaud prin care se face plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015;  

  

  

PRIMAR, 

STRUGARI IOAN 

 

 



 

                    ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.755 din 03.03.2015. 

 

      

                            R A P O R T 

 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015 

privind  exploatarea agregatelor minerale 

 

 

 Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 

 

 Avand in vedere: 

 -Adresa nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud prin care se face 

plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015; 

  

 In conformitate cu: 

-Art. 33 alin.(4) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-O.U.G. nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996; 

       -O.U.G. nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane” aprobata prin 

Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 73/29.06.2005 aprobata 

prin Legea nr. 400/2005 si a Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 662/2006 privind 

procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor; 

    - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 Tinand cont de prevederile art.19 alin(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului, republicata; 

 Vazand prevederile  art.36 alin.(1),alin.(2),lit. b) alin.(4) lit “e” alin.(6) lit.”a” pct.18), art.45 

alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala –republicata, 

cu modificari si completari; 

   

                               C O N S T A T: 

 

 Necesitatea adoptarii  unei hotarari prin care sa se aprobe: 

 O hotarare pentru modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 

30.01.2015 privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului Rebra si va avea 

urmatorul cuprins: 

“Se da acord de principiu si se aproba documentatia intocmita conform Anexei nr.1 la 

presenta-documentatie tehnica nr.146/15.01.2015,intocmita de SC FIATECH SRL Bistrita,  in vederea 

initierii procedurii de autorizare si pentru depunerea solicitarii in acest sens pentru un volum de resurse 

(agregate minerale) de 509 mc.”. 

 Acesata modificare intervine urmare Adresei nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului 

Bistrita-Nasaud prin care se face plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015;  

 

 

         INTOCMIT SECRETAR, 

                  IOAN CALUS 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia pentru Studii,Activitati Economico-Financiare,Administrarea Domeniului Public si Privat al 

Localitatii,Amenajarea Teritoriului si Urbanism … 

NR._____DIN ____.03.2015. 

 

 

 

 

RAPORT 

                                                          asupra proiectului de hotarare 

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015 

privind  exploatarea agregatelor minerale 

 

 

 In sedinţa  Comisia pentru Studii,Activitati Economico-Financiare,Administrarea Domeniului 

Public si Privat al Localitatii,Amenajarea Teritoriului si Urbanism …, 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 ___________ 2015, am luat în discuţie proiectul 

de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      
            -Adresa nr.IID 2182 din 03.03.2015 a Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud prin care se face 

plangere prealabila la HCL Parva nr.2/30.01.2015; 

 - expunerea de motive nr. 754/03.03.2015 a Primarului comunei Parva,d-nul Strugari Ioan; 

 - raportul nr.755/03.03.2015 intocmit de secretarul comunei Parva prin care se arata necesitatea 

modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2015; 

  

 In conformitate cu: 

-Art. 33 alin.(4) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-O.U.G. nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996; 

       -O.U.G. nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane” aprobata prin 

Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 73/29.06.2005 aprobata 

prin Legea nr. 400/2005 si a Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 662/2006 privind 

procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor; 

    - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 Tinand cont de art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, 

republicata; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1),alin.(2),lit. b) alin.(4) lit “e” alin.(6) lit.”a” pct.18), art.45 

alin.(3) si 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, 

                                Singiorzan Vasile            Calus Toader-Vasile 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia pentru Studii,Activitati Economico-Financiare,Administrarea Domeniului Public si Privat al 

Localitatii,Amenajarea Teritoriului si Urbanism … 

NR. 307 DIN 29.01.2015. 

 

 

 

 

RAPORT 

                                                          asupra proiectului de hotarare 

pentru modificarea  Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. nr.44 din 19.12.2014 privind  aprobarea  

cotei de masa lemnoasa in anul 2015,a modelului Caietului de sarcini  pentru licitatii si negocieri de masa lemnoasa 

pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a 

modelului contractului de utilizare a drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de 

masa lemnoasa pe picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2015,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor maxime de 

adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate populatiei,stabilirea pretului 

minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din 

partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat. 

 

 

 In sedinţa  Comisiei pentru Studii,Activitati Economico-Financiare,Administrarea Domeniului 

Public si Privat al Localitatii,Amenajarea Teritoriului si Urbanism …, 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 ___________ 2015, am luat în discuţie proiectul 

de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      
            - referatul nr.321/21.01.2015 al Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. 

 - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 
 - prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic; 

 - prevederile ARTICOL UNIC din Legea nr.4/07.01.2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui 

metro cub de masa lemnoasa pe picior; 
 - prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic; 

 - prevederile art.36 alin.(1),alin.(2),lit. d) alin.(5) pct.18), art.45 alin.(2) lit.”f”, si 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, 

                                Singiorzan I.Vasile                                           Calus Toader-Vasile                                              

 


