
ROMANIA          
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
         COMUNA PARVA 
 

HOTARARE  
    privind aprobarea statutului juridic  al locuintelor din imobilul “Bloc cu 8 apartamente”, trecere din 
domeniul public în domeniul privat al comunei Parva a unor imobile-constructii; “Bloc cu 8 apartamente”,  
identificat în CF.nr.824/N, PARVA nr.cadastral 3,4 si 5, în suprafaţă construita totală de 316,00 ;“Anexe 
gospodaresti” in suprafata de  120,00 mp; “Magazin Satesc si Soproane in suptafata construita de 156,00 
                                                  mp. şi inscrierea acestora in Cartea Funciara. 
                                                                           
 
Consiliul Local Parva, intrunit în sedinta ordinara in data de 30.04.2010, în prezenta a 9 consilieri; 
 
Având în vedere :  

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Parva,d-nul Gheorghe Stelian; 
-raportul compartimentului agricol , nr.1067/14.04.2010 prin care se arata necesitatea adoptarii 

acestei hotarari; 
-expunerea de motive a primarului comunei Parva, nr.1068/14.04.2010 prin care se motiveaza 

necesitatea adoptarii hotararii; 
-rapoartele favorabile/nefavorabile  nr.1239 din 29.04.2010 ale Comisiilor de specialitate ale consiliului 

local:  Comisia Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism;  Comisia 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; Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, 
Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura; 
 - anuntul, procesul-verbal de afisare a proiectului nr.984 din 30.03.2010, afisat la sediul Primariei din 
comuna Parva, nr.162, judetul Bistrita-Nasaud si procesul verbal de constatare, nr.1248 din  30.04.2010; 

-Extrasul de Carte Funciara nr.824/N,nr.cad.5,4,3-Curti constructii-in suprafata totala de 4124 mp. 
Proprietar Comuna Parva domeniu public in intregime in baza HG 905/2002 si iesit din indiviziune 
Inch.1466/2005.cf si 3835/2005.cf. eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Nasaud; 

-documentaţia cadastrală întocmită de expert tehnic ing.Hasbei Popa-Florinel şi înregistrată la 
Primăria comunei Parva sub nr. 1521/12-08-2009; 

-Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul  ANEVAR ing.Cuciurean Ioan inregistrat la Primaria 
comunei Parva sub nr.2166/05.11.2009; 

-prevederile art.1,art.2,art.3,art.4,art.5,art.7 art.8 alin.(2),art.10 art.18,art.21 si celelalte din Legea 
nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local Parva nr.13/23.08.1999, privind însuşirea inventarului 
domeniului public al comunei Parva; 

-Sectiunea I-Bunuri immobile,Nr.crt.5-6 ”Bloc cu 8 apartamente” din Anexa nr.35-Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Parva,aprobata prin Hotararea Guvernului 
nr.905/2002; 

-prevederile art.2 lit.”a”  din Legea locuintei nr. 114/1996 –republicata; 
În temeiul dispoziţiilor art.36(2) , lit.”c”, respectiv alin.5, lit.”c”, raportate la dispoziţiile art. 45 

alin.(1)(3), art.115 alin.(1) lit.”b”, alin. (7),art.119,art.120,art.121 alin(4) şi art.123 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

  
                     HOTARĂŞTE : 
  
  ART.1. – (1).Se aproba statutul juridic de –locuinte-al apartamentelor; 1,2,3,4,5,6,7,8 din Blocul cu 
8 apartamente,din comuna Parva nr.161,judetul Bistrita-Nasaud. 
      (2). Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Parva a  
imobilului-constructii,”Bloc cu 8 apartamente identificat în CF.nr.824/N Parva , nr.cad.3,4,5, în suprafaţă 
construita  de 316 mp, conform  Anexei nr.1,2 si 3. 
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 ART.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Parva a imobilului- 
constructii “Anexe gospodaresti” identificat în CF.nr.824/N Parva , nr.cad.3,4,5, în suprafaţă construita de 
120 mp, conform Anexei 4 si 5. 
 ART.3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Parva a imobilului- 
constructii “Magazin Satesc si Soproane ” identificat în CF.nr.824/N Parva , nr. cad.3,4,5, în 
suprafaţă construita de 156 mp, conform Anexei 6 si 7. 
 ART.4. Bunurile imobile , prevăzute la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotărâre se identifica prin C.F, 
planul de amplasament si delimitare a imobilului prevăzut in Anexele 1,2,3,4,5,6 si 7, care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre.  
 ART.5.Prezenta hotărâre completeaza în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Parva nr.13/1999, privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Parva şi stă la 
baza înscrierii dreptului de proprietate privată a comunei Parva în evidenţele Cărţii Funciare Năsăud. 
 ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
secretarul comunei Parva, prin   compartimentul agricol, compartimentul financiar-contabil, impozite şi 
taxe locale. 

ART.7.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei şi se 
transmite prin intermediul Compartimentului Secretariat-Relatii cu Publicul, către : 

• Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud ; 
• Primarul comunei 
• compartimentul agricol 
• compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe; 
• compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice .  

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       Avizat de legalitate secretar, 
     SINGIORZAN I. VASILE             IOAN CALUS 
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Din 30.04.2010. 


