
 

 
  

            ROMANIA  

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

                                                            H O T A R A R E            

privind  aducerea  la  cunostinta  publica,  necesitatea  asocierii fermierilor  in  vederea        

participarii  la  inchirierea  pasunilor  comunale. 

 

 

Consiliul  local  al  comunei Parva   intrunit  in  sedinta  ordinara  in  data  

 de  29 .12.2015  in  prezenta  unui  nr.  de    8   consilieri  . 

 

     Avand  in  vedere: 

 

    -Raportul  nr.4069  din  22.12.2015  intocmit  de  doamna  PALAGE  MARIA  Inspector  asistent   

in   cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei Parva  prin  care  se  motiveaza  

necesitatea  adoptarii   acestei  hotarari 

   -Expunerea  de  motive  nr.4070  din  22.12.2015 intocmita  de  domnul Strugari  Ioan-primarul 

comunei Parva  prin care se   motiveaza  necesitatea  adoptarii  acestei  hotarari; 

      -cererea   Asociatiei  Crescatorilor de Taurine  PARVA  inregistrata  la  

nr.4034/21.12.2015prin care se solicita  rezilirea  Contractului  de  concesiune  nr.1886/2013. 

      -cererea  Asociatiei  Crescatorilor  de  Ovine  PARVA  prin  care  se  solicita  rezilierea  

Contractului  de   concesiune  nr.1888/2013. 

     -Ordonanata  de  urgenta    nr.3/2015 privind  aprobarea schemelor  de  plati care se aplica in 

agricultura in perioada 2015-2020 si pentru  modificarea art.2 din Legea nr.,36/1991 privind 

societatile  agricole si alte forme de asociere in agricultura. 

      -avizul   nr.4104    din  28.12.2015  al Comisiei  de specialitate  pentru   Administratie 

Publica Locala,Juridica si de Disciplina,Apararea  Ordinei  Publice,Respectarea Drepturilor 

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura. 

     - prevederile art. 6 alin.( 8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

            In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 privind  

administraţia publică locală  republicată, 

 

 H O T A R A S T E  ; 

 

 Art.1.Se  aduce  la  cunostinta  publica prin  afisare la sediul  primariei  comunei 

PARVA   si  pe site  www  primariaparva.ro prevederile  Ordonantei  nr.3/2015,conditiile  legale 



prin care se atesta  calitatea   de  fermier  activ.  Pentru  participare la licitatie pentru   inchirierea  

pasunilor fermierii  se  vor organiza  intr-o  forma  legala  de  asociere. 

 Art.2.Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotararii  se  incredinteaza primarul 

comunei Parva  si  biroul  agricol   din  cadrul  primariei  comunei  Parva. 

                    Art.3 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu    8   voturi  pentru,  -    voturi împotrivă şi  -

voturi abţinere  din totalul celor  8  consilieri  cu drept de vot  prezenţi la şedinţă.  

                    Art.4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului şi  se 

comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu;  

- primarul comunei   PARVA 

- biroul  agricol din cadrul   Primăriei com. PARVA 

- Instituţia  Prefectului  jud. Bistriţa-Năsăud. 

 

  

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                              CONTRASEMNEAZA 

 

    RUS  I  IOAN    SECRETAR 

 

 CALUS  IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.44   din  29 .12.2015 

 

 

 



 

 

        ROMANIA 

JUDETUL    BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.4069 din 22.12.2015 

 

 

 R A P O R T 

                                                        la  hotararea  (Proiect) 

privind  aducerea  la  cunostinta  publica,  necesitatea  asocierii fermierilor  in  vederea        

participarii  la  inchirierea  pasunilor  comunale. 

 

 Subsemnata PALAGE  MARIA-inspector  asistent in cadrul aparatului de specialitate 

al primarului  comunei PARVA; 

                  Avand  in  vedere; 

 

       -cererea   Asociatiei  Crescatorilor de Taurine  PARVA  inregistrata  la  

nr.4034/21.12.2015prin care se solicita  rezilirea  Contractului  de  concesiune  nr.1886/2013. 

      -cererea  Asociatiei  Crescatorilor  de  Ovine  PARVA  prin  care  se  solicita  rezilierea  

Contractului  de   concesiune  nr.1888/2013. 

     -Ordonanata  de  urgenta    nr.3/2015 privind  aprobarea schemelor  de  plati care se aplica in 

agricultura in perioada 2015-2020 si pentru  modificarea art.2 din Legea nr.,36/1991 privind 

societatile  agricole si alte forme de asociere in agricultura. 

     - prevederile art. 6 alin.( 8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

            In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 privind  

administraţia publică locală  republicată, 

 

                                         P R O P U N 

 

Necesitatea  adoptarii  unei  hotarari prin care : 

Sa se   aduca  la  cunostinta  publica prin  afisare la sediul  primariei  comunei PARVA   

si  pe site  www  primariaparva.ro prevederile  Ordonantei  nr.3/2015,conditiile  legale prin care 

se atesta  calitatea   de  fermier  activ.Pentru  participare la licitatie pentru inchirierea pasunilor 

fermierii  se  vor  organiza  intr-o  forma  legala  de  asociere. 

              

                                                  INSPECTOR    ASISTENT 

 

 PALAGE  MARIA 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

PRIMARUL  COMUNEI  PARVA 

Nr.     4070  din  22.12.2015. 

 

 

 

                                                     EXPUNERE  DE  MOTIVE 

                                                        la  hotararea  (Proiect) 

privind  aducerea  la  cunostinta  publica,  necesitatea  asocierii fermierilor  in  vederea        

participarii  la  inchirierea  pasunilor  comunale. 

 Subsemnatul  STRUGARI  IOAN-primarul  comunei PARVA; 

 

 Avand  in   vedere; 

 

  -cererea   Asociatiei  Crescatorilor de Taurine  PARVA  inregistrata  la  nr.4034/21.12.2015prin 

care se solicita  rezilirea  Contractului  de  concesiune  nr.1886/2013. 

      -cererea  Asociatiei  Crescatorilor  de  Ovine  PARVA  prin  care  se  solicita  rezilierea  

Contractului  de   concesiune  nr.1888/2013. 

     -Ordonanata  de  urgenta    nr.3/2015 privind  aprobarea schemelor  de  plati care se aplica in 

agricultura in perioada 2015-2020 si pentru  modificarea art.2 din Legea nr.,36/1991 privind 

societatile  agricole si alte forme de asociere in agricultura. 

     - prevederile art. 6 alin.( 8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

            In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 privind  

administraţia publică locală  republicată, 

 

                                                    M O T I V E Z 

 

Necesitatea  adoptarii  unei  hotarari prin care : 

 

Sa se   aduca  la  cunostinta  publica prin  afisare la sediul  primariei  comunei PARVA   

si  pe site  www  primariaparva.ro prevederile  Ordonantei  nr.3/2015,conditiile  legale prin care 

se atesta  calitatea   de  fermier  activ.Pentru  participare la licitatie pentru inchirierea pasunilor 

fermierii  se  vor  organiza  intr-o  forma  legala  de  asociere. 

 

                                                          INTOCMIT   

           PRIMAR 

 STRUGARI  IOAN 


