
            ROMANIA   
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
HOTARARE 

privind aprobarea Transferului de proprietate  
a bunurilor mentionate in “CONTRACTUL DE COMODAT”  

 
              Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.09.2010, in prezenta a 11 
consilieri  
 Avand in vedere: 

- raportul nr.2089 din 15.09.2010 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta  referent III, privind aprobarea 
Transferului de proprietate a bunurilor mentionate in “CONTRACTUL DE COMODAT”;  

- expunerea de motive nr. 2090 din 15.09.2010 a Primarului comunei Parva privind aprobarea 
Transferului de proprietate a bunurilor mentionate in “CONTRACTUL DE COMODAT”  

- adresa  Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale - Proiect Economia Bazata pe 
Cunoastere nr. 399/10.09.2010 privind Transferul de proprietate a bunurilor mentionate in “Contractul de 
comodat”, prin care ni se solicita  aprobarea prin Hotarare de Consiliu Local trecerea bunurilor specificate 
in anexele 1 si 2 din “CONTRACTUL DE COMODAT”, din patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si 
Societatii Informatioanle in patrimoniul comunei Parva si luarea angajamentului privind functioanrea 
RECL, in concordanta cu scopul pentru  care a fost creata; 

- “Contractul de comodat” nr. 348/01.02.2008 si nr. 404/26.02.2008  (la registratura Primariei),  
incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei  in calitate de COMODANT si  
Primaria comunei Parva in calitate de COMODATAR prin care s-a dat in folosinta gratuita “Reteaua 
Electronica a Comunitatii Locale (RECL)  alcatuita din componentele specificate in anexele 1 si 2 care fac 
parte din “Contractul de comodat”. Folosinta s-a acordat pana la data de 31 decembrie 2010. 

- raport/avizul favorabil nr. 1989 din 29.09.2010 al Comisiei pentru Invatamant, Sanatate si Familie, 
Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, 
Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert; 

In temeiul prevederilor art.9, art.27, art.36 alin.(1) si (2) lit.„b” si alin.(4) lit.„a” art.45 alin.(1) si (2) 
lit.„a”, art.63 alin.(1) lit.”c” alin.(4) lit.„a” si „b” si art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administartia publica locala- republicata cu modificari si compeltari; 
 

         HOTARASTE: 
 
      Art.  1   Se aproba Transferul de proprietate a bunurilor mentionate in “CONTRACTUL DE 
COMODAT”  

Art.  2  Se ia angajamentul privind functionarea RECL in concordanta cu scopul pentru care a fost 
creata  

Art. 3  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisare la 
sediul consiliului local si site-ul www.primariaparva.ro  

Art.  4   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si d-
soara Vartolomei Saveta – referent (Manager RECL). 

Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 ,voturi “pentru"din 11 consilieri prezenti. 
Art. 6   Compartimentul de resort/secretarul comunei Parva va comunica prezenta hotararea cu: 

 - Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud 
 - Primarul comunei Parva 
 - Manager RECL Parva 

- Consilieri locali 
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