
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

“P R O I E C T” 

H O T A R A R E 

privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului 

Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul 

de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud 

 

Consiliul Local al comunei  Parva, judeţul Bistrita-Nasaud,intrunit in sedinta ordinara in 

data de 25.04.2016,in prezenta a 10 consilieri in functie; 

 

Avand in vedere: 

-expunerea de motive inregistrata sub nr. 1179/18.04.2016, intocmita de Primarul comunei 

Parva, in calitate de initiator; 

-raportul comun inregistrat sub nr. 1178/18.04.2016, intocmit de secretarul comunei Parva prin 

care se arata necesitatea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea 

acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre 

Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud;  

-raportul de avizare –Nr. 1209/25.04.2016 al Comisiei administratie publica,juridica, ordine 
publică, drepturile omului şi libertaţi cetaţenesti, agricultura si silvicultura… din cadrul Consiliului Local al 
comunei Parva; 

-adresa Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud inregistrata sub nr. IID 
6994/11.04.2016,  cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 

36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 

solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 
-dispozitiile art.19 alin.(1) lit.e) din legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului,republicata; 
-dispozitiile art. 56 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali; 
-dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) art. 45 alin.(1) coroborat cu art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile  si 

completarile ulterioare;        

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local al 
comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in 

Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 
Art.2. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: 

- Instituţiei Prefectului,judeţul Bistrita-Nasaud; 

- Primarului comunei Parva; 

- consilierilor locali; 

- Compartimentului Impozite si taxe locale,finante-salarizare; 

-Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               Contrasemneaza pentru legalitate 

  Consilier           SECRETARUL COMUNEI PARVA 

                  RUS I. IOAN                                                                CALUS IOAN  

 

                                               

Nr. 41/25.04.2016. 



 

 

 

 

 

Nr. 1179/18.04.2016.  

- EXPUNERE DE MOTIVE - 

Referitor : Proiect de Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Hotararii 

Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local 

Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de 

pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 

Avand in vedere :  

-raportul comun inregistrat sub nr. 1178/18.04.2016, intocmit de secretarul comunei Parva prin 

care se arata necesitatea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea 

acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre 

Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud;  

-raportul de avizare al- Comisiei administratie publica,juridica, ordine publică, drepturile omului 
şi libertaţi cetaţenesti, agricultura si silvicultura… din cadrul Consiliului Local al comunei Parva; 

-adresa Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud inregistrata sub nr. IID 
6994/11.04.2016,  cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 

36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 

solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 
-dispozitiile art.19 alin.(1) lit.e) din legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului,republicata; 
-dispozitiile art. 56 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali; 
-dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
M O T I V E Z: 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Hotararii 

Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se 

constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, 

motivate de faptul ca s-a facut plangerea prealabila de catre Serviviul pentru verificarea legalitatii 

actelor,a aplicarii actelor normative si contencios administrative din cadrul Institutiei Prefectului,judetul 

Bistrita-Nasaud,ca aceasta este nelegala,conform adresei acestei institutii pe care o anexez. 

 

P R I M A R, 

STRUGARI IOAN 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BISTRITA-NASAUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Telefon/Fax:: 0263367194;  

e-mail: www.primariaparva@yahoo.com 

      www.primariaparva.ro 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BISTRITA-NASAUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Telefon/Fax:: 0263367194; 

e-mail: www.primariaparva@yahoo.com 

www.primariapaarva.ro 

 

Nr. 1179/18.04.2016.  
 

- R A P O R T - 

Referitor : Proiect de Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Hotararii 

Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local 

Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de 

pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 

Avand in vedere :  

- necesitatea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea 

acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre 

Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud;  

-raportul de avizare al- Comisiei administratie publica,juridica, ordine publică, drepturile omului 
şi libertaţi cetaţenesti, agricultura si silvicultura… din cadrul Consiliului Local al comunei Parva; 

-adresa Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud inregistrata sub nr. IID 
6994/11.04.2016,  cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 

36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 

solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 
-dispozitiile art.19 alin.(1) lit.e) din legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului,republicata; 
-dispozitiile art. 56 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali; 
-dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
C O N S T A T: 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Hotararii 

Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se 

constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, 

motivate de faptul ca s-a facut plangerea prealabila de catre Serviviul pentru verificarea legalitatii 

actelor,a aplicarii actelor normative si contencios administrative din cadrul Institutiei Prefectului,judetul 

Bistrita-Nasaud,ca aceasta este nelegala,conform adresei acestei institutii pe care o anexez. 

INTOCMIT SECRETAR, 
IOAN CALUS 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura 

NR._________DIN______________2016. 

 

 

RAPORT 

asupra 

Proiect de Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Hotararii Consiliului Local al comunei 

Parva nr. 36/2016 privind darea acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 

41/P/2015 solicitat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 

  

 

 In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, 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 ___________ 2016, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  
si constăm că : 

Acesta se încadrează în:      

- adresa Institutiei Prefectului judetul Bistrita-Nasaud inregistrata sub nr. IID 6994/11.04.2016,  
cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr. 36/2016 privind darea 
acordului Consiliului Local Parva pentru a se constitui parte civila in Dosarul 41/P/2015 solicitat de catre Parchetul 

de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud; 
-dispozitiile art.19 alin.(1) lit.e) din legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului,republicata; 
-dispozitiile art. 56 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali; 
-dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) art. 45 alin.(1) coroborat cu art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile  si 

completarile ulterioare;   

      

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, 
                                     CICEDEA DUMITRU       RUS I. IOAN 

 


