
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  - revizia 2014 și  

Indicatorii tehnico – economici – revizia 2014 ai proiectului Sistem 

de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița – Năsăud 

CCI nr. 2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385 

 

 Consiliul loca intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2015 in prezenta a 11 consilieri. 

  
 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 3254 din 08.12.2014 a primarului comunei Parva domnul 

Strugari Ioan; 

- raportul nr. 3253 din 08.12.2014  intocmit de Vartolomei Saveta referent in cadrul 

aparatului de specialitate; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.307 din 29.01.2015al Comisiei Studii, 

Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al 

comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

- Hotărârea Consiliului județean Bistrița – Năsăud nr. 62/2008; 

- Hotărârea Consiliului județean Bistrița –Năsăud nr. 36 din 26.07.2011 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici 

revizuiți ai Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul 

Bistrița – Năsăud CCI nr. 2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385, modificată și 

completată prin hotărârea Consiliului județean Bistrița – Năsăud nr. 33 din 

21.03.2013. 

- Hotărârea Consiliului județean Bistrița –Năsăud nr. 151/2014 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate – revizia 2014 și a Indicatorilor tehnico-economici revizia 

2014 ai Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul 

Bistrița – Năsăud CCI nr. 2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385; 

- Hotărârea adunării generale a Asociației nr. 3 din 16.12.2008 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Bistrița – Năsăud;  

- Hotărârea adunării generale a Asociației nr. 11 din 09.08.2011 privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate revizuit și a Indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai 

Proiectulu Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bistrița – 

Năsăud – Nr.CCI  2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMIS–CSNR 1385; 

- Adresa nr. 1097 din 05.12.2014 a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud, 

înregistrată la sediul Primăriei sub nr. 3227 din 05.12.2014; 

 

În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b) și c), art. 11, art. 20 alin.(1) lit. o), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al 

A.D.I Deșeuri Bistrița – Năsăud; 

- art. 10 alin.(5), art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice. 



 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 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 Studiului de Fezabilitate  - revizia 2014 și Indicatorii tehnico – 

economici – revizia 2014 ai proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide 

în județul Nistrița – Năsăud CCI nr. 2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385, în forma 

prevăzută în Anexa 1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului STRUGARI IOAN în 

calitate de PRIMAR să voteze, pe seama şi în numele comunei PARVA, aprobarea 

hotărârii adunării generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud privind Studiului de 

Fezabilitate  - revizia 2014 și Indicatorii tehnico – economici – revizia 2014 ai proiectului 

Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița – Năsăud CCI nr. 

2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Parva d-nul Strugari Ioan. 

 Art.4. Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

-Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a  

 deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

-Primarul comunei Parva 

-Persoana nominalizată la Art.2 din prezenta Hotărâre 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 FLORE MARINA                     

                                                                                      Contrasemneaza de legalitate 

                         SECRETAR 

                                 CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 din 30.01.2015. 


