
ROMANIA                                                                       
 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      
CONSILIUL LOCAL  PARVA 

HOTĂRARE 
privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a apartamentarii imobilului “Bloc cu 8 

apartamente,pod si spatii comerciale”din comuna Parva nr.161,judetul Bistrita-Nasaud,avand 
numar cadastral 25065-C1 si imobilului“Magazin Satesc”din comuna Parva nr.160,Judetul  Bistrita-

Nasaud, avand numar cadastral 25066-C1si atribuirea cotelor parti teren si parti comune 
indivize,aferente fiecarui apartament in parte 

Consiliul local Parva, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2012, în prezenţa a 10consilieri,  
Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.168 din data de 19.01.2012 intocmita de primarul comunei Parva, d-nul 

Gheorghe Stelian; 
- raportul secretarului nr.167 din 19.01.2012 privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a 

apartamentarii imobilului “Bloc cu 8 apartamente,pod si spatii comerciale” din comuna Parva 
nr.161,judetul Bistrita-Nasaud,avand numar cadastral 25065-C1 si imobilului “Magazin Satesc”din 
comuna Parva nr.160,Judetul  Bistrita-Nasaud, avand numar cadastral 25066-C1; 

- raportul nr. 351 din 30.01.2012 al Comisiei de specialitatedindomeniu;Administratie Publica 
Locala,Juriduca si de Disciplina,AparareaOrdineiPublice, RespectareaDrepturilor si 
LibertatilorCetatenilor,Agricultura-Silvicultura… 

- Referatele de admitere (apartamentare),”Bloc cu 8 apartamente,spatii comerciale,pod si Magazin 
Satesc”; la cererile inregistrata sub nr.9963 si 9962 din 19.10.2011 emise de Serviciul de Publicitate 
Imobiliară BCPI Năsăud prin care se arata dezmembrarea numarului cadastral 25065-C1 si 25066-C1; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.8/30.04.2010 
privindaprobareastatutuluijuridic  al locuintelordinimobilul “Bloc cu 8 apartamente”, 
treceredindomeniulpublicîndomeniulprivat al comunei Parva a unorimobile-constructii; “Bloc cu 8 
apartamente,spatiicomerciale si pod”,  identificatîn CF.nr.824/N, PARVA nr.cadastral 3,4 si 5, 
însuprafaţăconstruitatotală de 316,00 ; “Anexe gospodaresti” in suprafata de  120,00 mp; “MagazinSatesc 
si Soproane in suptafataconstruita de 156,00  mp. şiinscriereaacestora in Cartea Funciara. 

-  Legeacadastruluiși a publicitățiiimobiliare nr. 7/1996 ;  
          Întemeiulprevederilorcuprinsela 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 inscrierea in Cartea funciara a apartamentelor de la Blocul cu 8 apartamente,a 
spatiilor comerciale si pod, conform Referatului de admitere (apartamentare) la cererea  inregistrata la 
Serviciul de Publicitate Imobiliară BCPI Năsăud sub numarul 9963/19.10.2011 si atribuirea cotelor parti 
teren si parti comune indivize,aferente fiecarui apartament in parte. 

Art.2.Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a celor 2 apartamente de la Magazinul Satesc, 
conform Referatului de admitere (apartamentare) la cererea inregistrata la Serviciul de Publicitate 
Imobiliară BCPI Năsăud sub numarul 9962/19.10.2011si atribuirea cotelor parti teren si parti comune 
indivize, aferente fiecarui apartament in parte . 

Art.3.Se aprobă documentaţia de inscriere in  Cartea Funciara a celor 8 apartamente de la Blocul cu 
8 apartamente,spatii comerciale,pod si a celor 2 apartamente de la Magazinul Satesc. 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Parva,compartimentul agricol de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei  comunei Parva. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” din totalul de 11 consilieri in functie. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului cu : 

-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa Năsăud 
-Oficiul de Cadastru si Pubicitate Imobiliara Nasaud 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  FINEGARI IOAN                                                                          IOAN CALUS 

 
Nr. 3 din 31.01.2012.       


