
 
               ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PARVA  
 
     
                           H O T A R A R E  
privind revocarea hotararilor nr. 24-30 privind acodarea  titlului de cetatean de onoare d-nilor Ordace   
      Simion, Ordace Nicolae,Calus Natu,Rus Toma,Rus I. Ioan,Sangeorzan Traian si Calini Trandafir. 
 
Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2011,in prezenta a 11 
consilieri: 
 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive nr.226/25.01.2011 privind revocarea hotararilor nr.24-30/30.11.2010; 
 - raportul nr.224/25.01.2011 intocmit de secretarul comunei Parva prin care se arata necesitatea 
revocarii hotararilor nr. 24-30 privind acodarea  titlului de cetatean de onoare d-nilor Ordace Simion, 
Ordace Nicolae,Calus Natu,Rus Toma,Rus I. Ioan,Sangeorzan Traian si Calini Trandafir; 
 - raportul nr.282/29.01.2011 a Comisiei Activitate Economico-Financiara de Buget-
Finante,Administrarea Domeniului Public si Privat al Localitatii, Urmanism; 
 -adresa de la Institutia prefectului-judetul Bistrita-Nasaud,nr.III/B/21344 din 10.01.2011 prin 
care se se face plangerea prealabila in temeiul prevederilor art.7 din Legea 554/2004; 
 -Hotararea nr.24/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Ordace 
Simion; 
 -Hotararea nr.25/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Ordace M. 
Nicolae; 
 -Hotararea nr.26/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Calus 
L.Natu; 
 -Hotararea nr.27/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Rus 
T.Toma; 
 - Hotararea nr.28/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Rus I. Ioan; 
 -Hotararea nr.29/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Samgeorzan 
N. Traian; 
 -Hotararea nr.30/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Calini 
M.Trandafir; 
            -prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 30  
septembrie 2008; 
 -Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare al comunei aprobat prin 
Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010; 
 -prevederile art.3 coroborat cu art.7 din Legea  contenciosului administrative nr.554/2004; 
 -prevederile art.19 alin.(1) lit.”e” din Legea nr.340/12.07.2004 privind institutia prefectului,cu 
modificari si completari ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(8), art.45 (1)  si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala cu modificari si completari ulterioare: 

 
H O T A R A S T E : 

 
ART.1. Se revoca  Hotararea nr.24/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare 

d-nului Ordace Simion; 
ART.2. Se revoca Hotararea nr.25/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-

nului Ordace M. Nicolae; 
ART.3. Se revoca Hotararea nr.26/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-

nului Calus L.Natu; 
ART. 4. Se revoca Hotararea nr.27/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare 

d-nului Rus T.Toma; 



 
 
 
ART.5. Se revoca Hotararea nr.28/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-

nului Rus I. Ioan; 
ART.6 Se revoca Hotararea nr.29/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-

nului Samgeorzan N. Traian. 
ART.7. Se revoca Hotararea nr.30/30.11.2010 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-

nului Calini M.Trandafir; 
ART. 8.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de d-nul Calus Ioan-secretarul 

comunei Parva. 
ART.9.Hotararea a fost adoptata cu votul a 11”pentru” din totalul de 11 consilieri prezenti. 
ART.10. Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la panoul din cadrul Primariei  

comunei Parva sau orice alte mijloace,prin grija secretarului comunei Parva si comunicata cu: 
-Institutia Prefectului, Judetului Bistrita-Nasaud 
-D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei 
-D-nul Ordace Simion,Parva nr.191 
-D-nul Ordace Nicolae 
-D-nul Rus Ioan-Parva nr.121 
-D-nul Rus Toma-Parva nr.153 
-D-nul Calus Natu ,Parva nr.55 
-D-nul Singiorzan Traian-Parva nr.100A 
-D-nul Calini Trandafir-Parva nr.120 
 
 
 
 

 
                                                                                                CONTRASEMNEAZA 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR, 
                ORDACE SIMION                             CALUS IOAN 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 
Din 31.01.2011. 
 


