
ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD       
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA         
 
      
                                                                        H O T A R A R E 
             privind  acordul pentru ingroparea in ampriza drumului forestier a unui LES (Linie Electrica 
Subterana)incepand de la terenul CF 25014 pana la punctul de racordare la medie tensiune Valea Vinului 
conform planurilor anexate si amplasarea a 2 stalpi electrici de medie tensiune pe terenul Valea Vinului. 
 
Consiliul local al comunei  Parva,intrunit  in sedinta ordinara din data de 06.07.2012 in prezenta  a  10 
consilieri.  
 
  Avand  in  vedere; 
 - expunerea de motive nr.2047/19.10.2009 a domnului Primar Strugari Ioan,prin care se 
motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
 - raportul nr.2048 din 06.07.2012  intocmit de dsoarei Vartolomei Saveta-referent de specialitate  
prin care se motiveaza necesitatea  adoptarii unei hotarari privind acordul de principiu pentru ingroparea in 
ampriza drumului forestier a unui LES (Linie Electrica Subterana)incepand de la terenul CF 25014 pana la 
lunctul de racordare la medie tensiune Valea Vinului conform planurilor anexate si amplasarea a 2 stalpi 
electrici de medie tensiune pe terenul Valea Vinului;  
             - raportul/avizul nr.1991 din 06.07.2012 al Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget-Finante, 
Administrarea Domeniului  Public si Privat al localitatii,Organizare si Dezvoltare Urbanistica; 
             -adresavnr.112/02.07./2012 a S.C.ALESIS S.R.L.cu sediul in Cluj-Napoca, 
str.Dostoievski.nr.26,jud.Cluj prin care se solicita acest acord; 
             - prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr.10 din 14.09.2000 prin care s-a aprobat Planul de 
Urbanizm General al comunei Parva şi a Regulamentului de urbanism,conform Hotărârii Guvernului 
româniei nr.525/1996,republicată; 
 - prevederile art.1,art.2,art.3(4), art.5(1),art.7 lit.”f”art.8(1),art.18,art.19 si art.21 din Legea 
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia modificata prin Legea 
nr.241/2003; 

 - prevederile Legii nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 
republicata cu modificari si completari ulterioate; 
             - prevederile Ordinului nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicata cu modificari si 
completari ulterioate; 
             - prevederile Legii energiei electrice nr.13/2005; 
  - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1069/2007 privind strategia energetica a Romaniei 
pentru perioada 2007-2020; 
 In  temeiul art.9,art.10,art.23,art.36,alin.(1),(2) lit.”b”,si alin.(4) „d”, art.45 alin.(2) lit.”e”, 
art.63 alin.(1) lit.”c” si alin.(5) lit „d” si ”f”,art.115 alin.(1) lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind 
administratia  publica locala-republicata cu modificari si completari: 
 
                                                                        H O T A R A S T E  : 
 
 ART.1. Se da acordul  pentru ingroparea in ampriza drumului a unei LES (Linie Electrica 
Subterana),incepand de la terenul cu CF.25014 Parva pana la punctul de racordare electrica 
nationala conform planurilor anexate. 
 ART.2. Se da acordul  pentru amplasarea a 2 stalpi electrici de medie tensiune, pe domeniul 
public al comunei Parva,in locul numit Valea Vinului (Poclazi).   

ART.3. Se incredinteaza, primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan, doamna Palage 
Marioara-referent III-persoana responsabila cu probleme de urbanism si doamna Singiorzan 
Catalina-referent III din compartimentul financiar-contabil, pentru a duce la indeplinire prevederile 
acestei hotarari. 



 
 
 ART.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 10 consilieri ”pentru”,din totalul de  11 
consilieri in functie. 
 ART.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin orice mijloace,afisare la 
panoul din sediul Primariei comunei Parva si pe Seit-ul www.primariaparva.ro prin grija 
secretarului  si va fi comunicata cu: 
   -Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
   -S.C.ALESIS S.R.L. 
   -D-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva 
   -Singiorzan Catalina-Referent III in aparatul de specialitate al Primarului 
   -Palage Maria- Referent III in aparatul de specialitate al Primarului. 
   -consilierii locali 
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  SINGIORZAN  I.VASILE                                 CALUS IOAN 
 
 
       
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 22 
Din 06.07.2012. 
 

http://www.primariaparva/

