
 
România 

  Judeţul Bistriţa-Năsăud                                                                     
             Comuna Parva 
Consiliul local al comunei Parva 

HOTARARE 
privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniului 
                public al comunei Parva prin înscrierea în domeniul public a cursurilor de apă  
 
Consiliul local al comunei Parva întrunit în şedinţa ordinară în data de 08.11.2011 in prezenta a 10 
consilieri  

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2707 din 02.11.2011 a Primarului comunei Parva d-nul Gheorghe 

Stelian. 
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  primarului  
nr. 2706 din 02.11.2011intocmit de d-na Singiorzan Catalina-referent superior; 

- Raportul favorabil nr. 2734 din 07.11.2011 al comisiei  de specialitateStudii si 
Prognoze,Buget-Finante,AdministrareadomeniuluiPublic si Privat al Localitatii a Consiliului local al 
comunei Parva; 
 Tinand cont de: 
 - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002 modificata si completata prin Hotararea Guvernului 
nr.418/2010; 
 Vazand: 

- Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva. 
 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.10/06.08.1999 privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Parva; 
 - Studiul Hidrologic al Statiei Hidrologice Bistrita inregistrat sub nr.258-261/08.11.2011; 
 - adresa nr.3654/AG/07.11.2011 al Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.21 alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 3 alin.2 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ;  
 - prevederile art. II alin.2 lit. "c", art. VI şi X din Anexa 1 „Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor” la Hotărârea Guvernului României nr.548/1999; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
 - prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Parva nr.10 din 14.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4,lit.”b”,art.6,art.11 şi art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică locală; 
 -tinand cont de prevederile art.42,art.45 alin.(4),art.56,art.57,art.59 si art.60 din Legea nr. 
24/27.03.2000,republicata privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.” c”, alin.9 şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
-  1   - 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se însuşeşte modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniului al comunei Parva aprobat prin Hotărârea nr.13 din23.08.1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Consiliului local al al comunei Parva care se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Dupa Secţiunea a VII-a„Drumuri forestiere” se introduce o noua secţiune a VIII-a  “Cursuri 
de apă: torente şi/sau pâraie”, cu 14 poziţii, numerotate de la 1 la 14 conform Anexei nr. 1,care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Imobilele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor 
normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul 
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 -22 
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
comunei Parva,d-nul Gheorghe Stelian. 
         Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în şedinţa 
ordinară, cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 şi alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 10 voturi  “pentru”  din numărul 
de 10  consilieri prezenţi. Lipseste de la sedinta d-nul consilier Singiorzan I.Vasile. 
          Art.5. – Secretarul comunei Parva prin Compartimentul Secretariat-relatii cu publicul va 
comunica prezenta hotărâre cu: 

- Primarul comunei Parva-d-nul Gheorghe Stelian; 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează 
       Finegari IoanSecretar 
 Ioan Calus 
 
 
             L.S.                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 26 
Din  08.11.2011. 
 



 
România 
  Judeţul Bistriţa-Năsăud                                                                     
  Primaria  comunei Parva 
   Nr.2706 din 02.11.2011 
R A P O R T 
privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniului 
                public al comunei Parva prin înscrierea în domeniul public a cursurilor de apă  
 
Subsemnata Singiorzan Catalina-referent superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Parva 

Având în vedere: 
- necesitatea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Parva; 

 - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002 modificata si completata prin Hotararea Guvernului 
nr.418/2010; 
 Vazand: 

-Anunţul nr.294/10.02.2009 privind transparenţa deciziţională,procesul-verbal 
nr.295/10.02.2009 pentru afişarea anunţului şi procesul verbal de constatare a sugestiilor, 
propunerilor de îmbunătăţire în urma anunţului,inregistrat la nr.361 din 17.02.2009; 

- Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva 
 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.10/06.08.1999 privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Parva; 

În conformitate cu: 
          - prevederile art.21 alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile art. 3 alin.2 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
         - prevederile art. II alin.2 lit. "c", art. VI şi X din Anexa 1 „Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor” la Hotărârea Guvernului României nr.548/1999; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
          - prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Parva nr.10 din 14.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4,lit.”b”,art.6,art.11 şi art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică locală; 
 -tinand cont de prevederile art.42,art.45 alin.(4),art.56,art.57,art.59 si art.60 din Legea nr. 
24/27.03.2000,republicata privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

- prevederile art.36 alin.2 lit.” c”, alin.9 şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
   C O N S T A T : 
 
Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

Saseînsuşeasca modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniului al comunei Parva aprobat prin Hotărârea nr.13 din23.08.1999, cu modificările şi 



completările ulterioare, a Consiliului local al al comunei Parva care se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Dupa Secţiunea a VII-a„Drumuri forestiere” se introduce o noua secţiune a VIII-a  “Cursuri 
de apă: torente şi/sau pâraie”, cu 13 poziţii, numerotate de la 1 la 13 conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Imobilele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter 
special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor 
preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, nu sunt 
grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

 
 
 
    INTOCMIT REFERENT SUPERIOR, 
            SINGIORZAN CATALINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
România 
  Judeţul Bistriţa-Năsăud                                                                     
  Primaria  comunei Parva 
   Nr.2707 din 02.11.2011 
Expunere de motive 
privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniului 
                public al comunei Parva prin înscrierea în domeniul public a cursurilor de apă  
 
                                 Subsemnatul, GHEORGHE STELIAN - Primarul comunei Parva 

Având în vedere: 
- necesitatea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Parva; 

 - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002 modificata si completata prin Hotararea Guvernului 
nr.418/2010; 
 Vazand: 

-Anunţul nr.294/10.02.2009 privind transparenţa deciziţională,procesul-verbal 
nr.295/10.02.2009 pentru afişarea anunţului şi procesul verbal de constatare a sugestiilor, 
propunerilor de îmbunătăţire în urma anunţului,inregistrat la nr.361 din 17.02.2009; 

- Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva 
 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.10/06.08.1999 privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Parva; 

În conformitate cu: 
          - prevederile art.21 alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile art. 3 alin.2 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
         - prevederile art. II alin.2 lit. "c", art. VI şi X din Anexa 1 „Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor” la Hotărârea Guvernului României nr.548/1999; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
          - prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Parva nr.10 din 14.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4,lit.”b”,art.6,art.11 şi art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică locală; 
 -tinand cont de prevederile art.42,art.45 alin.(4),art.56,art.57,art.59 si art.60 din Legea nr. 
24/27.03.2000,republicata privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

- prevederile art.36 alin.2 lit.” c”, alin.9 şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
   M O T I V E Z : 
 
Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

Sa seînsuşeasca modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniului al comunei Parva aprobat prin Hotărârea nr.13 din23.08.1999, cu modificările şi 



completările ulterioare, a Consiliului local al al comunei Parva care se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Dupa Secţiunea a VII-a„Drumuri forestiere” se introduce o noua secţiune a VIII-a  “Cursuri 
de apă: torente şi/sau pâraie”, cu 13 poziţii, numerotate de la 1 la 13 conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Imobilele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter 
special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor 
preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, nu sunt 
grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

Motivez aceasta necesitate prin faptul ca; pe Masura 125C se poate optine finantare 
europeana pentru amenajarea paraielor si torentilor din comuna. 

 
 
 
      INTOCMIT PRIMAR, 
     GHEORGHE STELIAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
ComisiaStudii si Prognoze,Buget-Finante,AdministrareadomeniuluiPublic si Privat al Localitatii 
NR.________din __________2011. 
       
                              R A P O R T 
         aupra hotararii (proiect) 
privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniului 
public al comunei Parva prin înscrierea în domeniul public a cursurilor de apă  
 
        In sedinta Comisiei  de specialitate a consiliului: Studii si Prognoze,Buget-Finante, Administra-rea 
Domeniului Public si Privat al Localitatii  potrivit art.44(1) 53(4),(5) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale cu modificari si completari ulterioare, din data de ____________2011, luand 
in discutie proiectul de hotarare sus mentionat si constatam ca: 

Acesta se incadreaza in: 
- Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Parva,aprobată prin H.G.R. nr.905/22.08.2002 modificata si completata prin Hotararea Guvernului 
nr.418/2010; 
 Vazand: 

-Anunţul nr._____/________2011 privind transparenţa deciziţională,procesul-verbal 
nr.______/_______.2011 pentru afişarea anunţului şi procesul verbal de constatare a sugestiilor, 
propunerilor de îmbunătăţire în urma anunţului,inregistrat la nr._______ din _________2011; 

- Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 
isusirea inventarului domeniului public al comunei Parva 
 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.10/06.08.1999 privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Parva; 

În conformitate cu: 
          - prevederile art.21 alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile art. 3 alin.2 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
         - prevederile art. II alin.2 lit. "c", art. VI şi X din Anexa 1 „Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor” la Hotărârea Guvernului României nr.548/1999; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
          - prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Parva nr.10 din 14.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4,lit.”b”,art.6,art.11 şi art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică locală; 
 -tinand cont de prevederile art.42,art.45 alin.(4),art.56,art.57,art.59 si art.60 din Legea nr. 
24/27.03.2000,republicata privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

- prevederile art.36 alin.2 lit.” c”, alin.9 şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 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”,___ „abtinere” 
si_____ vot „contra” din_______prezenti. 



   PRESEDINTE,                  SECRETAR, 
      SINGEORZAN V.VASILE                                                 Rus I.Ioan 



                                                                                           ANEXA NR.1 
                         ROMANIA          Insusit de Consiliul Local Parva 
          JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                prin Hotararea nr. 26 din 08.11.2011. 
                    COMUNA PARVA 
      COMISIA SPECIALĂ PENTRU               

      ÎNTOCMIREA INVENTARULUI                                                   Primarul comunei Parva 
      BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC                                                  GHEORGHE STELIAN 
     DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI                                                                

 L.S.  _________________________  
          

 
 
 
 
         COMPLETARE la INVENTARUL 
      bunurilor care apartin domeniului public al comunei Parva 
                 

                                                                                                 Sectiunea VIII 
                                                                                        Bunuri imobile-PARAIE SI TORENTI 
Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul  
Dobandirii sau, 
dupa caz, al 
darii in folosinta

Valoarea de 
  Inventar 
     

Situatia juridica actuala- 
Denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1.  

1.4.7. 
Torent-Valea Arsita -Lungimea-2800 m.; latimea  medie 

de 6m; suprafata 16,800  mp. 
-comuna Parva 
-De la Leurda- pana in Valea Vinului; 
-La Nord-Leurda(Pasune comunala); 
la Vest  Arsita(Pasune comunal);la 
Este Arsita (Padure comunala ) si la 
Sud  Valea Vinului 

 
 

2011 

 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011. 

2.  
1.4.7. 

Torent- Valea 
Vinului 

-Lungimea-3300 m.; latimea medie 
de 6 m; suprafata 19,800  mp. 
-comuna Parva 
-De la Surupatul-pana la Raul Rebra;
-La Nord-Valea Vinului  (Pasune 
comunala); la Vest Surupatul 
(Padure comunala);la Este Raul 
Rebra si la Sud  Valea Vinului 
(Padure comunala) 

 
 

2011 

 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 



0 1 2 3 4 5 6 
3.  

1.4.7. 
Torent- Valea 
Gatejelor 

-Lungimea-1150  m.; latimea medie 
de 6 m; suprafata 6.900   mp. 
-comuna Parva 
-De la Gatejoasa-  la  Raul Rebra; 
-La Nord- Vest –Este-Sud : 
Gatejoasa (Padure comunala);  

 
 
 

2011 

 
 
 
- 

Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

4.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Valcelelor 
(V.Valcea) 

-Lungimea-1170  m.; latimea medie 
6 m; suprafata  7,020  mp. 
-comuna Parva 
-De la Poderei- pana la Raul Rebra; 
-La Nord-Valcea (Padure comunala); 
la Vest;Valcea (Padure comunala);la 
Este Raul Rebra si la Sud; Valcea 
(Pasune comunala) 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

5.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Caselor 

-Lungimea-1950 m.; latimea medie 6 
m; suprafata  11.700  mp. 
-comuna Parva 
-De la Dealul Vinului- pana la Raul 
Rebra; 
-La Nord-Dealul Vinului(Padure 
comunala); la Vest; Pasune 
Comunala la Este Raul Rebra si la 
Sud; La Casi (Pasune comunala) 

 
 

2011 

 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

6.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Rebreanu 

-Lungimea-2340  m.; latimea medie -
6 m; suprafata  14.040  mp. 
-comuna Parva 
-De la Dealul Vinului-pana la  Raul 
Rebra; 
-La Nord-Dealul Vinului (Padure 
comunala); la Vest Bradatel (Padure 
comunala);la Este Raul Rebra si la 
Sud; Bradatel  (Pasune comunala) 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

7.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Bradatelului 

-Lungimea  3380 m.; latimea medie -
6 m; suprafata  20.280  mp. 
-comuna Parva 
-De la Intre Maguri- la Raul Rebra; 
-La Nord- Intre Maguri (Padure 
comunala); la Vest;Bradatel (padure 
comunala); la Este Raul Rebra si la 
Sud; Bradatel (Pasune comunala) 
 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 



0 1 2 3 4 5 6 
8. 
 

 
1.4.7. 

Torent-Valea 
Varnitei 

 
-Lungimea-1700  m.; latimea medie -
6 m; suprafata  10.200  mp. 
-comuna Parva 
-De la Grohot- pana la Raul Rebra; 
-La Nord-Grohot-Varnita(Padure 
comunala); la Vest- Raul Rebra ;la 
Este Grohot(padure comunala); la 
Sud-Varnita (Pasune comunala) 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr. 26 /08.11.2011 

9.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Paltinului 

 
-Lungimea-3.800  m.; latimea medie 
-6 m; suprafata  22.800  mp. 
-Comuna Parva 
-De la Butuci- pana  la Raul Rebra; 
-La Nord-Butuci (Pasune comunala); 
la Vest- Raul Rebra ;la Este -Butuci 
(padure comunala); la Sud-Dealul 
Paltinului (Pasune comunala). 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

10.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Barlogelului 

 
-Lungimea-2210 m.; latimea medie -
6 m; suprafata 13.260  mp. 
-comuna Parva 
-De la Dealul Paltinului- pana la Raul 
Rebra; 
-La Nord-Dealul Paltinului (Pasune 
comunala); la Vest- Raul Rebra ; la 
Este –Dealul Paltinului (padure 
comunala); la Sud-Semne(Pasune 
comunala). 
 

 
 
 
 

        2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

11.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Izvorului 

 
-Lungimea- 3120  m.; latimea medie 
-6 m; suprafata  18.720  mp. 
-comuna Parva 
-De la Furca Izvorului la Corcode- 
pana la Raul Rebra; 
-La Nord-Semne (Pasune 
comunala); la Vest- Raul  Rebra ;la 
Este -Izvor (Padure comunala); la 
Sud-Izvor (Pasune comunala 
 

 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 
- 

 
 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 
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12.  

1.4.7. 
Torent-Valea 
Satului 

-Lungimea-1840 m.; latimea medie -
6 m; suprafata  11.040  mp. 
-comuna Parva 
-De la Semne- pana  la Valea 
Izvorului; 
-La Nord-Semne (Pasune 
comunala); la Vest- Valea  Izvorului ; 
la Este -Zapode (Padure comunala); 
la Sud-Dealul Zapodea  (Pasune 
comunala). 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

13.  
1.4.7. 

Torent-Valea 
Frasinisul 

-Lungimea-1440 m.; latimea medie -
6 m; suprafata  8.640  mp. 
-comuna Parva 
-De la Varful Semnelor- pana  la 
Valea Izvorului; 
-La Nord-Semne (Pasune 
comunala); la Vest- Valea  Izvorului ; 
la Este –Varful Semnelor (Padure 
comunala); la Sud-Zapodea(Pasune 
comunala). 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

14.  
1.4.7. 

Torent -Valea Dosul 
Sipotului 

-Lungimea-750 m.; latimea medie -  
6 m; suprafata  4.500  mp. 
-comuna Parva 
-De la Dosul Sipotului- pana la Raul 
Rebra; 
-La Nord-Dosul Sipotului (Pasune 
comunala); la Vest- Raul Rebra ;la 
Este –Dosul Sipotului (Padure 
comunala); la Sud-Dosul Sipotului 
(Pasune comunala). 

 
 
 

2011 

 
 
 
- 

 
Domeniul public al 
comunei Parva  conform 
art.3 alin.2 din  Legea 
apelor  nr.107/1996 si a 
Hotararii  Consiliului local 
Parva nr.26/08.11.2011 

  
                                      Presedinte; 
             Gheorghe Stelian 
        ____________________ 
 
        MEMBRII: 
    1. Calus Ioan-secretar-secretarul comunei              _____________________ 
    2. Singiorzan Catalina-membru                                 ______________________ 
    3. Palage Maria-            membru                                 ______________________ 
    4. Alexi Leon                 membru                                 ______________________ 
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