
                       ROMANIA                                                                                                       

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

H O T A R A R E 

pentru   aprobarea   Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie”Modernizare  drumuri de interes  local in localitatea PARVA, judetul 

BISTRITA-%ASAUD” 

 

           Consiliul  Local al comunei PARVA intrunit in sedinta  extraordinara in  data de  23.07 .2014 in 

prezenta a  unui nr. de   8   consilieri   din totalul de  11 consilieri in functie; 

          Avand in vedere: 

        -  referatul nr.1717/21.07.2014 intocmit  de  Calus Toader Vasile-viceprimarul comunei PARVA  

prin care se propune aprobarea Studiului  de  Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de’’Modernizare  drumuri de interes local  in localitatea PARVA,judetul BISTRITA-

NASAUD’’ 

       -    expunerea  de  motive  nr.1718/21.07.2014 a primarului comunei PARVA: 

       -  raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.  1760/23.07.2014 al Comisiei    studii,activitati  

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

urbanism. 

           In conformitate cu prevederile OUG  nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de 

dezvoltare locala si a dispozitiilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice  

locale,cu modificarile si completarile ulterioare: 

          In temeiul  prevederilor art.45 alin.1 si ale art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

                                                      H O T A R A S T E : 

         Art.1 Se  aproba Studiul de Fezabilitate si principalii  indicatori tehnico-economici ai 

investitiei’”Modernizare drumuri de interes  local in localitatea PARVA,judetul BISTRITA-

NASAUD.”’  conform anexei care face parte integranta  din prezenta  hotarare. 

       Art.2 Se imputerniceste  domnul STRUGARI  IOAN-primarul comunei PARVA sa reprezinte 

comuna PARVA judetul BISTRITA-NASAUD  in  relatia cu organismele finantatoare ale  proiectului 

si sa semneze  contractul de  finantare  a  investitiei,in vederea  realizarii obiectivului de 

investitii’Modernizare drumuri de interes local in localitatea PARVA judetul  BISTRITA-NASAUD’. 

          Art.3 Se aproba partea de cofinantare din partea comunei PARVA,pentru realizarea investitiei 

mentionata la art.1 in  suma  de  490.255 lei cu TVA. 

          Art.4 Se aproba indicatorii  tehnico-economici ai investitiei  conform anexei nr.1 

         Art.5.Cu ducerea la  indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei PARVA  si 

Compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

        Art.6 .Prezenta poate fi atacata la instanta de contencios administrativ conform prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile  ulterioare. 

        Art.7.Prezenta hotarare a fost adoptata astfel; din totalul de 8  consilieri prezenti, 8 

voturi’pentru’’din totalul de 11 in functie.  

        Art.8.Prezenta hotarare se va comunica prin grija  secretarului: 

- Institutiei   Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud 

- Primarului comunei PARVA 

- Compartimentul  financiar –contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza 

                          RUS  V  IOAN                                                       SECRETARUL  COMUNEI 

 CALUS    IOAN 

                                                                    

Nr  26 din 23.07.2014 



 

                ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

                 PRIMAR 

           Nr.1718/21.07.2104 

 

 

 

                                                  EXPU%ERE    DE  MOTIVE 

 

privind   aprobarea   Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie”Modernizare  drumuri de interes  local in localitatea PARVA, judetul 

BISTRITA-%ASAUD” 

 

 

 

 

Primarul comunei PARVA,Strugari Ioan 

 

Avand in vedere: 

 

        -  referatul nr.1717/21.07.2014 intocmit  de  Calus Toader Vasile-viceprimarul comunei PARVA  

prin care se propune aprobarea Studiului  de  Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de’’Modernizare  drumuri de interes local  in localitatea PARVA,judetul BISTRITA-

NASAUD’’ 

              In conformitate cu prevederile OUG  nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de 

Dezvoltae Locala si a dispozitiilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice  

locale,cu modificarile si completarile ulterioare: 

            In temeiul  prevederilor art.45 alin.1 si ale art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

 M O T I V E Z  

 

 

         Necesitatea   promovarii   acestui  proiect  de  hotarare  ca  o  necesitate  la  nivel  local  tinand  

cont  ca  pe  aceste  tronsoane  de  drum nu  au  fost  facute  investitii  in  ultimii  25  de  ani,iar  prin  

investitia  propusa   se  accesibilizeaza  zone  locuite  cu  familii  tinere  care  locuiesc  permanent  in  

aceste  zone.Ca  urmare  consider  necesar  promovarea  acestui  proiect  pentru a   putea  fi  depus  pe  

Programul  National  de Dezvoltare  Locala  conform  O.G nr.28/2013. 

 

 

 

 

 PRIMAR 

 

 STRUGARI   IOAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  PARVA 

           Nr.1717/21.07.2014.  

 

 

 

 R A P O R T 

privind   aprobarea   Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie”Modernizare  drumuri de interes  local in localitatea PARVA, judetul 

BISTRITA-%ASAUD” 

 

 

      Calus  Toader  Vasile – viceprimarul  comunei PARVA ,judetul BISTRITA-NASAUD: 

 

      Avand in vedere : 

 

-  prevederile OUG  nr.28/2013 privind aprobarea Programului 

National de dezvoltare locala si a dispozitiilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice  locale,cu modificarile si completarile ulterioare: 

-  

          In temeiul  prevederilor art.45 alin.1 si ale art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

 

 C O N S T A T  

 

 

 

 Necesitatea adoptarii   unei  hotarari  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie MODERNIZARE    DRUMURI     DE 

INTERES    LOCAL    IN    COMUNA    PARVA     JUDETUL   BISTRITA-NASAUD. 

 

 

 

 

 

 VICEPRIMAR 

 

 CALUS  TOADER  VASILE 


