
 
                           ROMANIA          
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA    
                                                                              H O T A R A R E 

pentru a se lua act privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier 
a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier. 

                                                                          
        Consiliul local  Parva, intrunit in sedinta extraordinara in data de06.03..2017,in prezenta a 10 consilieri: 
 
        Avand  in  vedere; 
           - Referatul/Raport nr.695 din 06.03.2017  intocmit de secretarul comunei Parva d-nul Calus Ioan prin care se 
arata necesitatea de a se lua act de demiisia d-nului Scurtu Ioan-consilier conform   art.9, alin.(2), lit.a) coroborat 
cu prevederile art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,cu modificari si completari ulterioare;  

- Expunnerea de motive nr.696/06.03.2017 a d-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva 
- cererea de demisie inregistrata la nr.576/27.02.2017 si Contractul de munca nr.54/15.11.2011 care a fost 

suspendat pana la data de 01.03.2017, a d-nului Scurtu Ioan; 

-avizul favorabil nr.711 din 06.03.2017 al Comisi administratie publica,juridical si de disciplina, 

agricultura,silvicultura… 
Vazand; 

          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.54/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor 
alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.54 alin.(1), alin.(2) si art.84 din Hotararea Consiliului local Parva nr.77 din 26.08.2016 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  Parva; 
            Tinand cont de: 
           - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - prevederile art.9,alin.(2),lit.a) coroborat cu prevederile art.10 din Legea nr.393/28.09.2004 privind 
Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior; 
 - prevederile Sectiunii a-4-a, art.88 alin.(1) lit.c) si art.91 alin.(3) din Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  
  In  temeiul prevederilor art.36 alin.(1),art.45 alin.(1) si art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 

privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar ulteroioare:   

         

                                                                      H O T A R A S T E  : 

                Art.1.  Consiliul local al comunei Parva  ia act privind incetarea de drept a mandatului de consilier a 
domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier, fost membru al Partidului Social Democrat.                                                              

    Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se  incredinteaza  domnul Strugari 

Ioan- primarul comunei Parva. 

     Art.3. In termen de 10 zile de la comunicare domnul consilier Scurtu Ioan poate ataca prezenta hotarare la 

instanta de contencios administrativ. 

          Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 9 consilieri „pentru”,___”impotriva”si,un numar de  
1 se „abtine”,d-nul consilier SCURTU I. IOAN,de la vot din totalul de 10 prezenti. 
                Art.5.  Prezenta  hotarare va  fi  adusa  la  cunostinta publica,prin afisare la avizierul din sediul Primariei 
comunei   Parva  si  orice  alte  mijloace,si comunicata prin griga  secretarului comunei Parva, prin compartimentul 
Secretariat-Relatii cu publicul,cu ; 
                                                  - Institutia Prefectului  judetului Bistrita-Nasaud; 
                                                  - Consilierii locali; 
                                                  - Domnul Scurtu I.Ioan      
                                                  - Site-www.primariaparva.ro. 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,    
                                   RUS I. IOAN                                                          CALUS   IOAN         
                 
Nr. 18  
Din  06.03.2017.       



 
                    ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         Nr.695 din 06.03.2017.   
 
 
         
                                                    

R A P O R T 
 

pentru a se lua act privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier 
a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier 

 
Subsemnatul Calus Ioan- secretarul comunei Parva 

       
 Avand in vedere: 
           - necesitatea de a se lua act de demiisia d-nului Scurtu Ioan-consilier conform   art.9, alin.(2), lit.a) coroborat 
cu prevederile art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,cu modificari si completari ulterioare;  

- Expunnerea de motive nr.696/06.03.2017 a d-nului Strugari Ioan—Primar al comunei Parva; 
- cererea de demisie inregistrata la nr.576/27.02.2017 si Contractul de munca nr.54/15.11.2011 care a fost 

suspendat pana la data de 01.03.2017, a d-nului Scurtu Ioan; 
 
Vazand; 

          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.54/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor 
alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.54 alin.(1), alin.(2) si art.84 din Hotararea Consiliului local Parva nr.77 din 26.08.2016 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  Parva; 
            Tinand cont de: 
           - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - prevederile art.9,alin.(2),lit.a) coroborat cu prevederile art.10 din Legea nr.393/28.09.2004 privind 
Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior; 
 - prevederile Sectiunii a-4-a, art.88 alin.(1) lit.c) si art.91 alin.(3) din Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  

  - prevederile art.36 alin.(1),art.45 alin.(1) si art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar ulteroioare:   
 
 
         Constat necesitatea  initierii unui proiect de hotarare prin care Consiliul local al comunei Parva sa  ia act 
privire la incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de 
consilier, membru al Partidului Social Democrat. 
 Cu data adoptarii unei hotarari in acest sens sa se declare vacanta functia de consilier si a se analiza 
venirea pe aceasta functie de consilier a urmatorului/urmatorilor de pe lista acestui partid. 
 
 
 
 
       INTOCMIT SECRETAR, 
                            CALUS IOAN 
 
 
 
 
 
 



 
            ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR.696 DIN 06.03.2017. 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru a se lua act privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier 

a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier 
 

Primarul comunei Parva având în vedere: 
               
 Avand in vedere: 

- cererea de demisie inregistrata la nr.576/27.02.2017 si Contractul de munca nr.54/15.11.2011 care a fost 
suspendat pana la data de 01.03.2017, a d-nului Scurtu Ioan; 

 
             Vazand; 

          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.54/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor 
alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.54 alin.(1), alin.(2) si art.84 din Hotararea Consiliului local Parva nr.77 din 26.08.2016 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  Parva; 
 
            Tinand cont de: 
           - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - prevederile art.9,alin.(2),lit.a) coroborat cu prevederile art.10 din Legea nr.393/28.09.2004 privind 
Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior; 
 - prevederile Sectiunii a-4-a, art.88 alin.(1) lit.c) si art.91 alin.(3) din Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  

  - prevederile art.36 alin.(1),art.45 alin.(1) si art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar ulteroioare:   
 

MOTIVEZ: 
 

         Necesitatea  initierii unui proiect de hotarare prin care Consiliul local al comunei Parva sa  ia act privire la 
incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier, 
membru al Partidului Social Democrat. 
 Cu data adoptarii unei hotarari in acest sens sa se declare vacanta functia de consilier si a se analiza 
venirea pe aceasta functie de consilier a urmatorului/urmatorilor de pe lista acestui partid. 
 
   
 
 
 
                       PRIMAR, 
               STRUGARI IOAN 
 
 
 
                                                                             

                                                                               
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  Administratie Publica,Juridica si de Disciplina,Agricultura-Silvicultura, 
Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatii Cetatenilor 

Nr. _______/ _________________2017. 
 
 
 

                                                                                    RAPORT 
                                                                          asupra hotărârii (proiect)  

pentru a se lua act privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier 

a domnului SCURTU IOAN si declararea vacant a locului de consilier       
 

 In sedinţa Comisiaei Administratie Publica,Juridica si de Disciplina,Agricultura-Silvicultura,  
Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatii Cetatenilor de pe lângă Consiliul Local al comunei 
Parva potrivit art.44(1),  art.54 alin.(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificările si 
completările ulterioare , azi ___________2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm 
că : 
 

 Acesta se încadrează în: 
  

          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.54/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor 
alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.54 alin.(1), alin.(2) si art.84 din Hotararea Consiliului local Parva nr.77 din 26.08.2016 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  Parva;         
           - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - prevederile art.9,alin.(2),lit.a) coroborat cu prevederile art.10 din Legea nr.393/28.09.2004 privind 
Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior; 
 - prevederile Sectiunii a-4-a, art.88 alin.(1) lit.c) si art.91 alin.(3) din Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  

  - prevederile art.36 alin.(1),art.45 alin.(1) si art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar ulteroioare:   
   

 

       H O T A R A S T E; 

 
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. 
 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                  CICEDEA DUMITRU                                               RUS V. IOAN       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                       ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
                Nr.580 din 20.03.2009        
                                                                    R E F E R A T      
privind incetarea mandatului de consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea vacant a locului de 
                                                                          consilier. 
 
                Noi:Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva si Calus Ioan-Secretarul comunei Parva: 
  
 In temeiul prevederilor art. 12 alin.(2)din Legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali, 
modificata si completate ulterior: 
           Avand  in  vedere;  

-  situatia aparuta urmare adresei nr.104 din 16.10.2008 a Partidului Democrat Liberal, prin care se arata ca, 
domnul Rus A.Nicolae-consilier P.D.L. si-a pierdut calitatea de membru al acestui partid; 

- faptul ca;s-a pus in discutia Consiliului local al comunei Parva in sedinta ordinara a consiliului local din data 
de 31.10.2008, sedinta in care un numar de 6 consilieri nu au vrut a lua act de incetarea de drept a mandatului de 
consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea vacant a locului de consilier si in sedinta din data de 27.11.2008 in 
care un numar de 5 consilier nu au vrut sa ia act de aceasta situatie,un consilier s-a abtinut iar 5 au luat act si au 
declarat vacant locul de consilier la fel procedandu-se si in sedintele ordinare din data de 19.12.2008, 30.01.2009 
si 17.02.2009,fapt consemnat in procesele-verbale al acestor sedinte de consiliu local; 

Vazand; 
-  adresa nr.III/B/23982 din 20.11.2008 a Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud: 

          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.11/18.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor 
alesi la alegerile locale din 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.12/18.06.2008 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.101 alin.(2),lit.”h”,alin.(3) si art.109 din Regulamentul de Organizare si Functionare a 
Consiliului Local  Parva aprobat prin Hotararea Consiliului local Parva nr.30 din 31.10.2008; 
            Tinand cont de: 
           - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^1”alin.(3),alin.(4),art,11 alin.(3),art.12 din Legea nr.393/28.09.2004 privind 
Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior; 
 - prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea  autoritatilor publice locale-republicata 
cu modificari si completari ulterioare; 
  -  prevederile art.8 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice,cu modificari si completari ulterioare 

  In  temeiul prevederilor art.36(1),art.45 alin.(1),art.63 alin.(1)lit.”b”,alin.(3) lit.„b”si art.115 alin. 

(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si 

completar ulteroioare: 

                                                                          Consatam: 
 Necesitatea  reanalizarii si adoptarii unei hotarari (in constatare) prin care Consiliul local Parva, sa ia act de 
incetarea de drept mandatului de consilier a domnului Rus A. Nicolae si sa declarare vacant a locului de consilier, 
tinanind cont de prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^1”alin.(3),alin.(4),art,11 alin.(3),art.12 din Legea nr.393/28.09.2004 
privind Statutul alesilor locali,modificata si completata ulterior. 
 Aceasta constatare o facem urmare a situatiei aparute de pierderea calitatii de membru al Partidului 
Democrat Liberal a domnului consilier Rus A.Nicolae,situatie comunicata prin adresa nr.104 din 16.10.2008 a 
Partidului Democrat Liberal,adresa anexata la aceasta hotarare(”proiect”). 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^1” din Legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor 
locali, modificata si completata ulterior,prin pierderea calitatii de membru al Partidului Democrat-Liberal,domnul 
Rus A.Nicolae nu mai poate fi consilier local,incetand de drept,inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului,aceasta calitate de consilier local. 
            In termen de 10 zile de la comunicare domnul consilier Rus A. Nicolae poate ataca prezenta hotarare la 
instanta de contencios administrativ.               
             PRIMAR,   INTOCMIT,     SECRETAR, 
 GHEORGHE STELIAN                                                                CALUS IOAN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

RAPORT 
                                                    asupra hotărârii (proiect) 
 privind incetarea de drept mandatului de consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea vacant a locului de 
consilier. 
 In sedinţa  Comisiei de specialitate a consiliului, Administratie Publica Locala,Juridica si de Disciplina,Apararea 

Ordinei si Linistii Publice,Agricultura-Silvicultura,Cadastru  potrivit  art.44(1) si art.54(2)(4)(5) din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale-republicata, cu modificari si completari ulterioare, azi ___________2009, am luat în discuţie 

proiectul de hotărâre susmenţionat şi constatam ca: 

 Avand in vedere: 
          - Referatul/Raport nr.580 din 20.03.2009  intocmit de Primarul comunei Parva,d-nul Gheorghe Stelian si 
secretarul comunei Parva d-nul Calus Ioan;conform   art.9,alin.2,lit.h^1coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,cu modificari si completari ulterioare; 
 -  tinand cont de situatia aparuta urmare adresei nr.104 din 16.10.2008 a Partidului Democrat Liberal, prin 
care se arata ca, domnul Rus A.Nicolae-consilier P.D.L. si-a pierdut calitatea de membru al acestui partid,urmare 
careia,s-a pus in discutia Consiliului local al comunei Parva in sedinta ordinara a consiliului local din data de 
31.10.2008,sedinta in care un numar de 6 consilieri nu au vrut a lua act de incetarea de drept a mandatului de 
consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea vacant a locului de consilier si in sedinta din data de 27.11.2008 in 
care un numar de 5 consilier nu au vrut sa ia act de aceasta situatie,un consilier s-a abtinut iar 5 au luat act si au 
declarat vacant locul de consilier la fel si in sedinta din data de 19.12.2008,30.01.2009 si din 17.02.2009,fapt 
consemnat in procesele-verbale al acestor sedinte de consiliu local; 
 -Vazand adresa nr.III/B/23982 din 20.11.2008 a Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud: 
          - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.11/18.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor 

alesi la alegerile locale din 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local comunei Parva; 
           - Hotararea  Consiliului local Parva nr.12/18.06.2008 privind constituirea Consiliului local  Parva; 
           - prevederile art.101 alin.(2),lit.”h”,alin.(3) si art.109 din Hotararea Consiliului local Parva nr.30 din 
31.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  Parva; 
           - tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 35/30.01.2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor localeaprobata prin Legea nr.673/2002; 
 - vazand prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^1”alin.(3),alin.(4),art,11 alin.(3),art.12 din Legea nr.393/28.09.2004 
privind Statutul alesilor locali,modificata si completate ulterior; 
 - prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea  autoritatilor publice locale-republicata 
cu modificari si completari ulterioare; 
  -  prevederile art.8 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice,cu modificari si completari ulterioare 

  In  temeiul prevederilor art.36(1),art.45 alin.(1),art.63 alin.(1)lit.”b”,alin.(3) lit.„b”si art.115 alin. 

(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si 

completar ulteroioare: 
                                                                                      H O T A R A S T E: 
 
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. 
 Motivele neavizarii:________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________  
                             Presedinte,                                                                                                      Secretar, 



                             Calus I.Vasile                                                                                           Singiorzan V.Vasile 

 


