
                             ROMANIA 
            JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA   
     
              H O T A R A R E   

    pentru aprobarea inscrierii in domeniul public al comunei  a drumurilor forestiere 
 
Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 12.03.2010,in prezenta a 
10 consilieri; 
             
 Având în vedere: 
 -expunerea de motive inregistrata la  nr.698/04.03.2010,intocmita de domnul Gheorghe 
Stelian-Primarul comunei Parva, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
 - raprotul inregistrat la nr. 697/04.03.2010, întocmit de domnul Calus Ioan, secretarul 
comunei Parva prin care se motivează necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la 
completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva;   
 - raportul/avizul nr.760 din 11.03.2010 al Comisiei Studii, Prognoze, Buget-Finanţe, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al localităţii,Dezvoltare Urbanistică si Amenajarea 
Teritoriului; Comisia pentru Administraţie Publică Locală,Juridică şi de Disciplină, Agricultură, 
Silvicultură şi Cadastru; 

- Anunţul nr.286/05.02.2010 privind transparenţa deciziţională, procesul-verbal nr. 
287/05.02.2010 pentru afişarea anunţului şi procesul verbal de constatare a sugestiilor, 
propunerilor de îmbunătăţire în urma anunţului, inregistrat la nr.756 din 11.03.2010; 

- Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.10/06.08.1999 privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului binurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Parva; 
 - prevederile Hotararii Comisiei Judetene Bistrita-Nasaud pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor,nr.1/16.02.2006; 
 - Procesul verbal de punere in posesie nr.1/04.08.2006 
 - prevederile art.9 si art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 1 alin.2 lit g, art.11 si art.83 alin.2 din Legea nr.46/2008 Codul Silvic, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Prevederile art. II alin.2 lit."c", art. VI si X din Anexa 1 „Normele tehnice pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor oraselor, 
municipiilor si judetelor" la Hotararea Guvernului Romaniei nr.548/1999; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” si alin.(9), art. 45 alin.(3)(5), art.115 alin.(1) 
lit”b” si art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare: 
 
             H O T A R A Ş T E : 
 
 Art.1. Se aproba inscrierea in domeniul public al comunei Parva a drumurilor 
forestiere conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2 Imobilele cuprinse in anexa la prezenta hotarare nu sunt grevate de sarcini si 
nu fac obiectul vreunui litigiu. 
              Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul comunei Parva. 
             Art.4. - Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Parva in 
sedinta extraordinara, cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un numar de 10 voturi"pentru" 
din totalul de 10 consiliei in functie si prezenti la sedinta. 



 
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişarea la panoul din 
sediul Consiliului local şi orice alte mijloace, prin grija secretarului si Site-ul primariaparva.ro. 
  Art. 6. Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei,prin compartimentul 
Secretariat-Relatii cu publicul, cu: 

-Domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei; 
-Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
-Doamna Palage Maria-Referent(agent agricol); 
-Doamna Sîngiorzan Cătălina-Referent (contabil); 
-Directia Silvica Bistrita-Nasaud; 
-Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud. 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,      CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
 SINGIORSAN I.VASILE               CALUS IOAN 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3 
Din 12.03.2010. 
 


