
                            ROMANIA 
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
                                                                       H O T A R A R E 
privind  aprobarea documentatia de atribuire si a Notelor justificative:Nota justificativa privind 
selectarea procedurii de achizitie CERERE DE OFERTE pentru atribuirea contractului de prestari servicii 
de proiectare faza PT, DE, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii si asistenta tehnica din partea 
proiectantului pentru : PROIECT INTEGRAT „DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNA PARVA, JUD.  
                  BISTRITA- NASAUD” si Nota justificativa privind valoarea procedurii de achizitie 
 
Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 30.10.2009, in prezenta a 9 consilieri: 
 
Avand in vedere:  
    - expunerea de motive nr. 2041 din 19.10.2009 intocmita de domnul Gheorghe Stelian-Primarul 
comunei Parva,prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
    - raportul nr. 2038 din 19.10.2009,  intocmit de doamnisoara  Vartolomei Saveta –referent in 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva;  
               - raportul/avizul nr.2126 din 29.10.2009 al Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget-Finante, 
Administrarea Domeniului  Public si Privat al localitatii Amenajarea Teritoriului  si Urbanism; 
                - anuntul nr.1596/20.08.2009, procesul verbal de afisare a acestuia nr.1597/20.08.2009 si procesul 
verbal nr.2127 /29.10.2009 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 
                - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat Planul de 
Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii Guvernului româniei 
nr.525/1996,republicată; 

- Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie CERERE DE OFERTE,inregistrata sub 
nr.2039/19.10.2009 si Nota justificativa nr.2040/19.10.2009 privind valoarea procedurii de achizitie, pentru 
atribuirea contractului de prestari servicii de proiectare faza PT, DE, documentatii pentru avize, acorduri, 
autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru: PROIECT INTEGRAT „DEZVOLTARE 
LOCALA IN COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA NASAUD” si  documentatia de atribuire; 

- prevederile  Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificari si 
completari ulterioare; 
               - prevederile punctului 22 al art.II din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr.19 din  7 martie 2009 
privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice; 

- Contractul de finantare nr. C 322040860600034 din 18.06.2009 incheiat intre  AGENTIA DE 
PLATI  PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT ROMANIA, prin mandatar Sorin Ioan Radu – 
Director al Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6 Satu Mare in calitate de 
Autoritate Contractanta si COMUNA PARVA reprezentata prin domnul Gheorghe Stelian – primar in 
calitate de Beneficiar; 

- instructiunile privind  achizitiile publice pentru beneficiarii publici FEADR anexate Contractului 
de finantare; 

- adresa nr. 9039 din 09.10.2009  primita de la CRPDRP 6 Satu Mare privind documentatia necesara  
a se prezenta intr-o prima etapa spre avizare; 

- prevederile art.6 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia  
publica locala; 
               In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), (2) lit.”b” si alin.(4) lit.”d” si “f”, art.45 alin.(2) lit.”d) si 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificari si 
completari: 
   H O T A R A S T E: 
 
 ART. 1. Se aproba Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie CERERE DE OFERTE, 
inregistrata sub nr.2039/19.10.2009 pentru atribuirea contractului de prestari servicii de proiectare faza PT, 
DE, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru:  
 



 
PROIECT INTEGRAT „DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA 
NASAUD”,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART. 2. Se aproba Nota justificativa nr.2040/19.10.2009 privind valoarea procedurii de achizitie, 
pentru atribuirea contractului de prestari servicii de proiectare faza PT, DE, documentatii pentru avize, 
acorduri, autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru: PROIECT INTEGRAT 
„DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA NASAUD”, conform anexei nr. 2 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza domnul; 
Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva, responsabiliul cu achizitii publice d-soara Vartolomei Saveta si 
doamna Singiorzan Catalina din cadrul Compartimentului Financiar-contabil. 
 ART.  4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la Avizierul din sediul  
Primariei comunei Parva, Site-ul www primariaparva.ro, ori ce alte mijloace. 
 ART.  5. Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate,prin grija secretarului comunei Parva prin 
Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul cu: 
  -Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 
  - Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6 Satu Mare 
  -Primarul comunei Parva-D-nul Gheorghe Stelian 
  -Singiorzan Catalina-referent III 
  -Vartolomei Saveta-Responsabil cu achizitii publice in cadrul Primariei comunei Parva 
  -consilierii locali. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza Secretar, 
        STRUGARI I. IOAN                                               IOAN CALUS 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR.23 
Din 30.10.2009. 
 


