
      ROMANIA     
         JUDEŢUL  BISTRIŢA  NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA          
 

H O T A R A R E 
privind  concesionarea unor terenuri situate in extravilan, pe Valea raului REBRA, 

având destinaţia activitati productive hidroenergetice 
 

         Consiliul local al comunei Parva întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.03.2012 
2012, in prezenţa a 11  consilieri, din 11 in functie; 
 
Având în vedere: 
         - proiectul de hotarare initiat de primarului de Parva,privind concesionarea unor 
terenuri, aparţinând comunei Parva, prin licitatie publica, înscrise în C.f.nr.25014 
Preluca lui Constantin Parva, nr.cadastral 25014 in suprafata de 710 mp ; C.f. nr.25015 
nr.cadastral 25015 Cires in suprafata de 979 mp ; si Cf. nr.25094-Paraul Gura Izvorul 
Ursului in suprafata de 3258 mp; 
        - raportul inspector urbanism Palage Maria inregistrat la nr.983 din 19.03.2012; 
         - raportul favorabil al  Comisiei Studii,Activitati Economico-
Financiare,Administrarea Domeniului Public si Prival al Localitatii,Amenajarea 
Teritoriului si Urbanism, înregistrat sub numărul 983 din 22.03..2012; 
- Anuntul nr.602/22.02.2012, Procesul verbal de afisare  nr.603/22.02.2012 si Procesul 
verbal de constatareinregistrat la nr.978/22.03.2012 ; 
         - Extrasele de Carte Funciara nr.25014,C.f.25015 si C.f 25094 (copii) eliberate de 
OCPI-Nasaud ; 
         - prevederile art.3, art.4, art. 5, lit.”b”, art.10, art.12 si art.14, lit.”a” dinOrdonata de 
urgenta nr.54/2006 privindregimulcontractelor de concesiune de 
bunuriproprietatepublica, aprobatacumodificariprinLegea nr.22/2007; 
- prevederile art.5-6 dindinHotarareaGuvernului nr.168/2007 
privindaprobareaNormelormetodologice de aplicareaOrdonatei de urgenta nr.54/2006 
privindregimulcontractelor de concesiune de bunuriproprietatepublica; 
- prevederile art.91(1) din Legea nr.18/1991, republicata privind fondul funciar, cu 
modificari; 
          - prevederile art.13, 17 si ale art.22 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea 
executării lucrărilor de  construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
republicata, modificata si completata, coroborat cu prevederile Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.50/1991; 
          -prevederile art.6 dinlegea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in 
administratia publica locala; 
În temeiul prevederilor art.36 (2) litera “c” si ale alin.(5), lit.”b”, art.45 alin.(3), 
art.115 alin.(1), lit.”b” si ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publicã localã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ã R A Ş T E: 
 

Art.1. Se  aprobaStudiul de OportunitatecuDocumentatiade atribuire, conform 
Anexei nr.1 si 2, la prezentahotarare, referitor la concesionareaunuiteren, domeniul 
public al comuneiParva, culicitatiepublica, terenurile, situatepeValearauluiRebra, dupa 
cum urmeaza:  

1. Dinridul “Preluca lui Constantin-Parva” C.f.nr.25014, nr.cadastral 25014 in 
suprafata de 710 mp; 

2. Dinridul “GuraIzvorulUrsului” C.f. nr.25094 nr.cadastral 25094 in suprafata de 
3258 mp. pentruconstructiihidroenergetice; 



3. Dinridul “Cires” C.f. nr.25015 nr.cadastral 25015 in suprafata de 979 mp. 
pentruconstructiihidroenergetice;         

Art. 2.  (1) Se aprobapretul de pornire la licitatiepentrusuprafata de la punctul 1 al 
art.1, de 710 mp, pasune, cf nr 25014, nr. Cad . 25014   in valoare de -  2071 lei/an, 
sumafacandu-se venit la bugetul local , potrivitraportului de evaluare, anexa nr. 3 la 
prezentahotarare. 

  (2) Se aprobapretul de pornire la licitatie al lotului de la punctul 2 al art.1, 
pentrusuprafata  de 3258 mp, neproductiv, cf nr 25094, nr. Cad . 25094   in valoare de -  
2444 lei/an, sumafacandu-se venit la bugetul local , potrivitraportului de evaluare, anexa 
nr. 3 la prezentahotarare. 

  (3) Se aprobapretul de pornire la licitatiepentrulotul nr.3 de la art.1, 
pentrusuprafata  de 979 mp, pasune, cf nr 25015, nr. Cad . 25015   in valoare de -  
3671 lei/an, sumafacandu-se venit la bugetul local , potrivitraportului de evaluare, anexa 
nr. 3 la prezentahotarare. 
 Art.3. Redeventaadjudecataprinlicitatie va fi indexata, de drept, anual, cuindicele 
deinflatiecomunicat de Institutul National de Statistica.  

Art. 4. Se stabilestepretulCaietului de sarcini in valoare de 500 lei 
pentrufiecarelocatievizataspreconcesiune. 

Art. 5. Se aprobacomponentacomisiei de organizareşidesfăşurare a 
licitaţiilorpentruceletreiloturi, din data de 17.04.2012, orele 12,30 pentruprimul 
lot ;13.00pentru al doilea lot si la ora 13.30 pentrucelde-altreilea lot , care va 
întocmişicaietul de sarcini, înurmătoareacomponenţă: 

1.Presedinte: d-ul.Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva; 
2.Secretar:d-raVartolomei Saveta-referent de specialitate achizitii publice 
3.Membrii: d-ul Calus Ioan-secretarul comunei Parva; 

        4.     -//-       d-na.Palage Maria-inspector asistent-responsabil urbanism; 
5. -//-        d-ul.consilierSingiorzanV.Vasile 

Art.6. Contractul de concesiune va fi 
incheiatcupersoanafizicasaujuridicăcastigatoarealicitatieisi va cuprindeclauze de natura 
sa asigureexploatareabunuluiconcesionatnumai in scopulprevazut la art.1. 
 Art.7.Durataconcesiunii va fi de 49 de ani, incepandcu data incheieriicontractului 
deconcesiune.Contractul de concesiunepoate fi prelungitpentru o 
perioadaegalacucelmultjumatatedinduratasainitiala. 

Art. 8. Se 
aprobaavizfavorabilpentruîngropareaaducţiuniipemargineadrumuluiapartinânddomeniul
ui public al comuneiParvape o distanta de 6.754 m, 
pentrupersoanafizicasausocietateacomerciala care va castigalicitatia de concesiune. 

Art. 9. Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã  primarul 
comunei Parva,secretarul comunei Parva şi referentul de achizitii publice. 
 Art.11. Prezentahotarare s-a adoptatcu un cvorum de 7 voturi “pentru”,0  
,,impotriva ‘’ si 4,,abtineri’’, din 11 consilieri in functie si prezenti la sedinta. 
 Art.12. Hotărârea se comunicăpringrijasecretarulcomuneiParvacu: 
    -PrimarulcomuneiParva;   
    -InstitutiaPrefectului - judeţul Bistriţa Năsăud 
   -Comisiade organizareşidesfăşurare a licitaţiei. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,  CONTRASEMNEAZA SECRETAR 
         ORDACE SIMION   CALUS IOAN 
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