
                      ROMANIA                                                                       
        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
          CONSILIUL LOCAL  PARVA 

      HOTĂRARE 

privind reconstituirea Cărții Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664 

Consiliul local Parva, întrunit în şedinţă ordinară în data de 02.12.2011, în prezenţa a 
10 consilieri   în funcţie,  

Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.2916 din data de 28.11.2011 intocmita de primarul comunei 

Parva,d-nul Gheorghe Stelian; 
- hotărârea, în proiect, iniţiată de primarul comunei Parva privind reconstituirea Cărții 

Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664; 
- raportul secretarului nr. 2917 din 28.11.2011 privind reconstituirea Cărții Funciare 

nr. 97, numere topografice 718 si 664-raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
urbanism. 

- raportul nr.2996 din 02.12.2011 al Comisiei de specialitate din domeniu ; 
- adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de Publicitate Imobiliară 

BCPI Năsăud prin care se arata ca;Cartea funciara nr.97 Parva este lipsa; 
-  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 ;  

              În temeiul prevederilor cuprinse la art. 36 alin (1) şi (2) ,lit. "b" alin. (4) "d", si lit. ."d", 
alin. (5), lit."c" , art.45 şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 -Legea 
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,               
                                        

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă reconstituirea Cărții funciare nr. 97,numere topografice 718 si 664. 

Art.2  Se aprobă documentaţia de reconstituire a Cărții Funciare nr. 97, numere 
topografice 718 si 664. 

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliara prin deschiderea 
unei noi coli de carte funciara a nrului cadastral  constituit conform raportului de specialitate,   
stanca si pietris-proprietate privată a comunei Parva. 

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Parva,compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
Primăriei  comunei Parva. 

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” din totalul de 11 
consilieri in functie. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
-primarul comunei Parva 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa Năsăud 
-Oficiul de Cadastru si Pubicitate Imobiliara 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ                                         

          FINEGARI IOAN                                                           SECRETAR 

Nr.  29      
din 02.12.2011        



 
ROMANIA                                                                       

        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
          CONSILIUL LOCAL  PARVA 
 Nr.2916 din 28.11. 2011   

 

            EXPUNERE DE MOTIVE 

privind reconstituirea Cărții Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664 

Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.2916 din data de 28.11.2011 intocmita de primarul comunei 

Parva,d-nul Gheorghe Stelian; 
- hotărârea, în proiect, iniţiată de primarul comunei Parva privind reconstituirea Cărții 

Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664; 
- raportul secretarului nr. 2917 din 28.11.2011 privind reconstituirea Cărții Funciare 

nr. 97, numere topografice 718 si 664-raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
urbanism 

- adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de Publicitate Imobiliară 
BCPI Năsăud prin care se arata ca;Cartea funciara nr.97 Parva este lipsa; 

-  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996  
              În temeiul prevederilor cuprinse la art. 36 alin (1) şi (2) ,lit. "b" alin. (4) "d", si lit. ."d", 
alin. (5), lit."c" , art.45 şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 -Legea 
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,               
                                        

M O T I V E Z: 

Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se aprobe reconstituirea Cărții 
funciare nr. 97,numere topografice 718 si 664. 

Sa se aprobe documentaţia de reconstituire a Cărții Funciare nr. 97, numere 
topografice 718 si 664. 

            Sa se aprobe înscrierea în evidentele de publicitate imobiliara prin deschiderea unei 
noi coli de carte funciara a nr. cadastra constituit constituit conform raportului de 
specialitate,   stanca si pietris-proprietate privată a comunei Parva. 
 Vazand adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de Publicitate 
Imobiliară BCPI Năsăud prin care se arata faptul ca;Cartea funciara nr.97 Parva este lipsa 
         PRIMAR, 
      GHEORGHE STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA                                                                       

        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
          CONSILIUL LOCAL  PARVA 
 Nr.2917 din 28.11. 2011   

 

                    R A P O R T 

privind reconstituirea Cărții Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664 

Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.2916 din data de 28.11.2011 intocmita de primarul comunei 

Parva,d-nul Gheorghe Stelian; 
- hotărârea, în proiect, iniţiată de primarul comunei Parva privind reconstituirea Cărții 

Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664; 
- raportul secretarului nr. 2917 din 28.11.2011 privind reconstituirea Cărții Funciare 

nr. 97, numere topografice 718 si 664-raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
urbanism 

- adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de Publicitate Imobiliară 
BCPI Năsăud prin care se arata ca;Cartea funciara nr.97 Parva este lipsa; 

-  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996  
              În temeiul prevederilor cuprinse la art. 36 alin (1) şi (2) ,lit. "b" alin. (4) "d", si lit. ."d", 
alin. (5), lit."c" , art.45 şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 -Legea 
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,               
                                        

   C O N S T A T: 

Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se aprobe reconstituirea Cărții 
funciare nr. 97,numere topografice 718 si 664. 

Sa se aprobe documentaţia de reconstituire a Cărții Funciare nr. 97, numere 
topografice 718 si 664. 

            Sa se aprobe înscrierea în evidentele de publicitate imobiliara prin deschiderea unei 
noi coli de carte funciara a nr. cadastra constituit constituit conform raportului de 
specialitate,   stanca si pietris-proprietate privată a comunei Parva. 
 Tinand cont de adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de 
Publicitate Imobiliară BCPI Năsăud prin care se arata ca;Cartea funciara nr.97 Parva este 
lipsa. 
 
            INTOCMIT SECRETAR, 
         IOAN CALUS 
 
 
 
 

ROMANIA 



JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juriduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 
Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura 

NR._________DIN______________2011. 

 

RAPORT 

privind reconstituirea Cărții Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664 

 

 In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea 
Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, de  pe 
lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi 
___________ 2011, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      

-expunerea de motive nr.2916 din data de 28.11.2011 intocmita de primarul comunei 
Parva,d-nul Gheorghe Stelian; 

- hotărârea, în proiect, iniţiată de primarul comunei Parva privind reconstituirea Cărții 
Funciare nr. 97, numere topografice 718 si 664; 

- raportul secretarului nr. 2917 din 28.11.2011 privind reconstituirea Cărții Funciare 
nr. 97, numere topografice 718 si 664-raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
urbanism 

- adresa nr.11214-11215 din 23.11.2011 emisă de Serviciul de Publicitate Imobiliară 
BCPI Năsăud prin care se arata ca;Cartea funciara nr.97 Parva este lipsa; 

-  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996  
           -  prevederile cuprinse la art. 36 alin (1) şi (2) ,lit. "b" alin. (4) "d", si lit. ."d", alin. (5), 
lit."c" , art.45 şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 -Legea Administraţiei 
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                       
                

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului 
local în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi 
________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 
 
                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                     Calus I.Vasile                                              Singiorzan V.Vasile                                              
 


