
                        ROMANIA 
        JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA     
 
                                                            H O T A R Â R E 
           privind atribuirea gratuita a cantitatii de 300 m.c. material lemnos din padurea 
         proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
                     Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra 
 
Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.09.2011 in prezenta a 
10 consilieri; 
Având în vedere; 
- raportul nr.2308/22.09.2011 intocmit de secretarul comunei Parva,Calus Ioan,prin care se arata 
necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se atribuie cu titlu gratuit cantitatea de 300 m.c. 
material lemnos din padurea proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea 
Maicii Domnului” Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
- expunerea de motive nr.2309/22.09.2011,intocmita de Primarul comunei Parva,d-nul Gheorghe 
Stelian; 
- luând în considerare raportul nr.2367/29.10.2011 al Comisiei Administratie Publica, Juridica si de 
Disciplina, Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului…din cadrul Consiliului Local 
al comunei Parva; 
Vazând; 
- adresa nr.2086/31.08.2011 a Parohiei Ortodoxe „ Nasterea Maicii Domnului”Parva,judetul 
Bistrita-Nasaud; 
- adresa nr.2127/05.09.2011 a Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
Tinând cont de : 
- prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult, apartinând cultelor recunoscute în România; 
- prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic,cu modificari si completari ulterioare; 
- Ordinul MAAP nr.264/ 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
 În temeiul art. 36, alin.91) lit.„d”,alin. (6), litera „c”, coroborat cu art. 45,alin.(3) si art.115 
alin.1 lit. „b”din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
     H O T A R A S T E: 
 ART. 1 – Se aproba atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn 
lucru rasinos) Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului”Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 
 ART. 2 - Se aproba atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn 
lucru rasinos) Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra. 
 ART. 3 -  Materialul va fi exploatat în regim silvic si va fi pus la dispozitia solicitantei în 
trimestrul IV al anului 2011 din proprietatea comunei Parva- Muntele Bancu de pe teritoriul 
administrativ al comunei Cosna, judetul Suceava. 
 ART. 4 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se desemneaza 
Autoritatea Executiva locala a comunei Parva. 
 ART. 5 - Hotarârea a fost adoptata cu 10 voturi  “pentru”, fiind prezenti 10 consilieri din 
numarul total de 11 consilieri în functie. 
 ART.  6 – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Parva cu: 

- Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud; 
- Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 
- Parohia Ortodoxa„ Nasterea Maicii Domnului”Parva,jud.Bistrita-Nasaud 

   -     Manastirea“Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra,jud.Bistrita-Nasaud.   
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
          STRUGARI IOAN                                                                   IOAN CALUS 
 
NR. 21 DIN 30.09.2011             



                       ROMANIA 
        JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA     
              NR.2308/22.09.2011 
 
 
                                                             R A P O R T 
           privind atribuirea gratuita a cantitatii de 300 m.c. material lemnos din padurea 
         proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
                     Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra 
 
 Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 
 
Având în vedere; 
- necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se atribuie cu titlu gratuit cantitatea de 300 m.c. 
material lemnos din padurea proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea 
Maicii Domnului” Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
Vazând; 
- adresa nr.2086/31.08.2011 a Parohiei Ortodoxe „ Nasterea Maicii Domnului”Parva,judetul 
Bistrita-Nasaud; 
- adresa nr.2127/05.09.2011 a Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
Tinând cont de : 
- prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult, apartinând cultelor recunoscute în România; 
- prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic,cu modificari si completari ulterioare; 
- Ordinul MAAP nr.264/ 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
- prevederile art. 36, alin.91) lit.„d”,alin. (6), litera „c”, coroborat cu art. 45,alin.(3) si art.115 alin.1 
lit. „b”din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
     C O N S T A T : 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 Sa se aprobe atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn lucru 
rasinos) Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului”Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
 Sa se aprobe atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn lucru 
rasinos) Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra. 
 Materialul sa fie exploatat în regim silvic si sa fie pus la dispozitia solicitantei în trimestrul 
IV al anului 2011 din proprietatea comunei Parva- Muntele Bancu de pe teritoriul administrativ al 
comunei Cosna, judetul Suceava. 
 Motivez cele de mai sus prin faptul ca; Parohia Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este in constructie pentru care necesita material lemnos si sprijin 
financiar. 
 
 
     Intocmit Secretar, 
          Ioan Calus 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                       ROMANIA 
        JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA     
               NR.2309/22.09.2011 
 
 
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE     
           privind atribuirea gratuita a cantitatii de 300 m.c. material lemnos din padurea 
         proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
                     Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra 
 
 Subsemnatul GHEORGHE STELIAN -Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 
 
Având în vedere; 
- necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se atribuie cu titlu gratuit cantitatea de 300 m.c. 
material lemnos rasinos din padurea proprietate privata a Comunei Parva,din Bancu,comuna 
Cosna, judetul Suceava Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” Parva si 300 m.c.Manastirii 
“Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
- adresa nr.2086/31.08.2011 a Parohiei Ortodoxe „Nasterea Maicii Domnului” Parva, judetul 
Bistrita-Nasaud; 
- adresa nr.2127/05.09.2011 a Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
- prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult, apartinând cultelor recunoscute în România; 
- prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic,cu modificari si completari ulterioare; 
- Ordinul MAAP nr.264/ 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
- prevederile art. 36, alin.91) lit.„d”,alin. (6), litera „c”, coroborat cu art. 45,alin.(3) si art.115 alin.1 
lit. „b”din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 
            MOTIVEZ : 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 1.Sa se aprobe atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn lucru 
rasinos) Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului”Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
 2.Sa se aprobe atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c. material lemnos (lemn lucru 
rasinos) Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra. 
 3.Materialul sa fie exploatat în regim silvic si sa fie pus la dispozitia solicitantei în trimestrul 
IV al anului 2011 din proprietatea comunei Parva- Muntele Bancu de pe teritoriul administrativ al 
comunei Cosna, judetul Suceava. 
 4.Motivez cele de mai sus prin faptul ca; Parohia Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este in constructie pentru care necesita material lemnos si sprijin 
financiar. 
 
 
     INTOCMIT PRIMAR, 
               GHEORGHE STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 



 
                ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Administratie Publica,Juridica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului… 
NR.________DIN ___________2011    
 
    
                                  R A P O R T 
            aupra hotararii (proiect) 
              privind atribuirea gratuita a cantitatii de 300 m.c. material lemnos din padurea 
         proprietate privata a Comunei Parva, Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” 
                     Parva si 300 m.c.Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra 
 
 
 
 
  In sedinta Comisiei  de specialitate a consiliului deAdministratie Publica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura, Cadastru…,:  potrivit art.45(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale cu modificari si completari ulterioare, din a de __________2011,  luand in discutie proiectul de 
hotarare sus mentionat si constatam ca: 
 
             Acesta se incadreaza in: 
 
 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se atribuie cu titlu gratuit cantitatea de 300 
m.c. material lemnos rasinos din padurea proprietate privata a Comunei Parva,din Bancu,comuna 
Cosna, judetul Suceava Parohiei Ortodoxe„Nasterea Maicii Domnului” Parva si 300 m.c.Manastirii 
“Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
- adresa nr.2086/31.08.2011 a Parohiei Ortodoxe „ Nasterea Maicii Domnului”Parva,judetul 
Bistrita-Nasaud; 
- adresa nr.2127/05.09.2011 a Manastirii “Sf.Apostoli Petru si Pavel” Parva-Rebra; 
- prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult, apartinând cultelor recunoscute în România; 
- prevederile Legii nr.46/2008-Codul Silvic,cu modificari si completari ulterioare; 
- Ordinul MAAP nr.264/ 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
- prevederile art. 36, alin.91) lit.„d”,alin. (6), litera „c”, coroborat cu art. 45,alin.(3) si art.115 alin.1 
lit. „b”din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 
                                                                                   Hotaraste; 
 
 Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere plenului 
consiliului local in forma propusa de initiator cu un numar de___ voturi „pentru” din___prezenti 
___ „abtinere” si_____ vot „contra” din_______prezenti. 
 
 
 
 
                                   PRESEDINTE,                    SECRETAR, 
              Calus I.Vasile                            SINGEORZAN V.VASILE 
 


