
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

                                                                             H O T A R A R E 
privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA  

DOMNULUI  CALINI M. TRANDAFIR, comuna Parva nr.120, judetul Bistrita-Nasaud 
     

 Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 12.02.2011,in 
prezenta a 10 consilieri: 
 
 Avand in vedere:       

- expunerea de motive intocmita de d-nul Ordace Simion-consilier in Consiliul local al 
comunei Parva comunei Parva; 
    -Raportul nr.419/11.02.2011 al Comisiei  invatamant sanatate si familie,servicii publice si 
comert, activitati social-culturale,munca si protectie socială,protectia copilului,activitati sportive si de 
agrement, protectia mediului si turism. 

- prevederile Statutului Comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 
din 30  septembrie 2008; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.17/30.09.2010 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare; 

Considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice 
personalităţile care au avut o contribuţie deosebită la actiunea de necomasare a comunei 
Parva la comuna Rebra din ianuarie 1989 prin deplasarea la Bucuresti; 

În temeiul art.36 alin. (8), art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
            H O T A R A S T E: 
  Art. 1. Se confera titlul de Cetatean de onoare al comunei Parva, d-nului Calini M.Trandafir, 
comuna Parva nr.120, judetul Bistrita-Nasaud,pentru contribuţia deosebită la actiunea de 
necomasare a comunei Parva la comuna Rebra din ianuarie 1989 prin deplasarea la Bucuresti. 

 Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza secretarul 
comunei Parva. 

 Art. 3. Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret, cu votul „pentru” a 10 consilieri din 
totalul de 11 in functie. 

 Art. 4. Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin orice mijloace, pe Site-ul primariaparva.ro 
si va fi comunicata prin grija secretarului comunei Parva, cu: 

  -Institutia prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 

                        -consilierii locali 

  -d-nul  Calini M.Trandafir,comuna,Parva, nr.120,judetul Bistrita-Nasaud. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                     Contrasemneaza secretar, 

          ORDACE SIMION                            CALUS IOAN 
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