
                ROMANIA                                                                                         

JUDETUL BISTRITA NASAUD  

    CONSILIUL LOCAL AL 

        COMUNEI PARVA 

HOTĂRÂRE 
privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului Rebra 

 

 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2015, in prezenta 

unui numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie, 

Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 3367 din 16.12.2014  a domnului  Strugari  Ioan – primar; 

- raportul nr. 3366 din 16.12.2014 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, referent Vartolomei Saveta;  

- documentatia tehnica  nr. 146/15.01.2015 intocmita de SC FIATECH SRL Bistrita. 

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

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

teritoriului si urbanism;  

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; 
 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.4 lit.„f”,  art. 45 alin.(1) si 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 exploatarea cantitatii de 1000 mc, agregate minerale pentru repararea 

drumurilor comunale, din albia raului Rebra, conform documentatiei tehnice  nr. 146/15.01.2015 

intocmita de SC FIATECH SRL Bistrita. 

Art.2. Se imputerniceste domnul primar Strugari Ioan pentru a intocmi documentatia 

necesara si cererea catre Administratia Bazinala de apa Somes Tisa, Sistemul de Gospodarire a 

Apelor Bistrita Nasaud in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi „pentru” si 4 „abtineri”  din 11 

consilieri in functie. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: 

-    Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarului comunei Parva 

- Cetatenilor comunei Parva, prin afisare  

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        Contrasemneaza secretar,                                                                                               

                FLORE MARINA                                                                   Calus Ioan 

 

 

 

 

Nr. 2 din 30.01.2015. 


