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          CONSILIUL LOCAL  PARVA 
 

                                                       HOTARARE 
privind instrumentarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii de prevenire 
 si de protectie impotriva inundatiilor in comuna Parva judetul Bistrita Nasaud”  

si depunerea unei cereri de finantare pe masura 125 c - FEADR 
 

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta extraordinara in data de 18.11. 2011,in prezenta a 10 
consilieri. 
 
Avand in vedere: 

Expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 2815 din 16.11.2011 privind instrumentarea 
proiectului „Imbunatatirea infrastructurii de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor in comuna 
Parva judetul Bistrita Nasaud” si depunerea unei cereri de finantare pe masura 125 c – FEADR; 

Raportul viceprimarului comunei Parva, d-l Rus Ioan inregistrat cu nr. 2814 din 16.11.2011;  
Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii 125 Submasura c – “Lucrari de constructii, refacere si 

modernizare a infrastructurii de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor; 
Avizul favorabil/nefavorabil nr.2820 din 17.11. 2011 al Comisiei studii, activitati economico-financiare si 

administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si 
libertatilor cetatenilor, agricultura-silvicultura; 

In  t emeiu l  art.36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit.„d” si „e”, art.45 alin.(2) lit.„d”si „e”si art. 115 
alin.(1) lit. „b”din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art 1.  Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei descrisa in studiul de fezabilitate cu denumirea – 

„Imbunatatirea infrastructurii de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor in comuna Parva judetul Bistrita 
Nasaud”, cu o valoare a investitiei fara TVA de 1.500.000 euro. 

Art 2.  Se aproba ca valoarea lucrărilor sa fie prevăzuta în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiţiei. 

Art 3.  Se aproba angajarea si suportarea din bugetul local a cheltuielilor de întreţinere şi/sau reparare a 
investiţiei pe toata durata de functionare a acesteia, precum si a cheltuielilor neeligibile prin FEADR. 

Art 4. Se desemneaza ca reprezentant legal al proiectului, primarul comunei domnul Gheorghe Stelian. 
Art.5.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  primarul comunei Parva 
Art.6.  Prezenta hotarare a fost adoptata cu  10 voturi „pentru”, din 10  consilieri in functie. 
Art.7. Prezenta  hotarare va  fi  adusa  la  cunostinta publica, prin afisare la avizierul din sediul Primariei 

comunei   Parva  si  orice  alte  mijloace si comunicata de catre secretarul comunei   Parva cu:                    
- Institutia Prefectului,  judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Parva 
- Consiliul judetean Bistrita Nasaud   
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