
ROMANIA  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNA PARVA 
 

 
HOTARARE 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Parva in Adunarea Generala 
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale 

in judetul Bistrita Nasaud precum si in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita Nasaud 

 
 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta extraordinara in data de 17.07.2012, in prezenta unui numar de 
11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie  

 
Avand in vedere: 

- adresa nr. 540/26.06.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea 
Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita Nasaud; 

- prevederile art.14 alin(2), art.18 din statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita Nasaud; 

- prevederile art.15 alin(2), art.20 din statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita Nasaud; 

- expunerea de motive nr. 2188/13.07.2012 a primarului comunei Parva  domnul Strugari Ioan; 
- raportul nr. 2187/13.07.2012  intocmit de Vartolomei Saveta – referent specialitate III; 
- raportul favorabil nr.2198 din 17.07.2012 al Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si 

Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
- Incheierea Civila nr. 1411/2012 emisa de Judecatoria Nasaudprivind validarea alegerilor pentru 

functia de primar al comunei Parva a d-nului Strugari Ioan; 
In conformitate cu: 

- Legea nr. 51/2006 privind  seviciile comunitare de utilitati  publice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Hotararea nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitata cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 

- Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare ale localitatilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile ordonatei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.11, art.36 alin.(2) lit.„e” si alin.(7) lit.„c”, art.45, alin.(2) lit.„f” si art.115 alin.(1) 
lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. – Se aproba  incredintarea mandatului special domnului Strugari Ioan Primar al comunei 
Parva sa reprezinte Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita Nasaud; 
Art.2. Se imputerniceste domnul Strugari Ioan, Primar al comunei Parva, cetatean roman, nascut la data 
de 01.11.1968 in comuna Parva, domiciliat in comuna Parva nr. 89 judetul Bistrita Nasaud, posesor al 
actului de identitate seria XB nr. 253504 eliberat de  SPCLEP Nasaud la data de 28.05.2008, sa 
semneze, voteze si aprobe pe seama si in numele comunei Parva adoptarea hotararilor in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in 
judetul Bistrita Nasaud;  



Art.3. –Se aproba incredintarea mandatului special domnului Strugari Ioan Primar al comunei Parva sa 
reprezinte Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita Nasaud; 
Art.4. –Se imputerniceste domnul Strugari Ioan, Primar al comunei Parva, cetatean roman, nascut la 
data de 01.11.1968 in comuna Parva, domiciliat in comuna Parva nr. 89 judetul Bistrita Nasaud, posesor 
al actului de identitate seria XB nr. 253504 eliberat de  SPCLEP Nasaud la data de 28.05.2008, sa 
semneze, voteze si aprobe pe seama si in numele comunei Parva adoptarea hotararilor in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentruServicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul 
Bistrita Nasaud; 
        Art.5.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Parva; 

Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru” din totalul de 11 
consilieri prezenti; 
Art.7. – Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor 

Municipale in judetul Bistrita Nasaud 
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si 

canalizare in judetul Bistrita Nasaud 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
  SINGIORZAN    VASILE                                                        Contrasemneaza 
SECRETAR 

       CALUS IOAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 26 din 17.07.2012 

 


