
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

P R O C E S    V E R B A L 

 

 Incheiat astazi 29.09.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.124/25.09.2017, pentru adoptarea a patru hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui de 

sedinta, un numar de  10 consilieri din totalul de 11 in functielipsind nemotivat d-nul Dumitrean Ioan.. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu P.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1. Hotarare (proiect) privind aprobarea infintarii unui depozit permanent pentru material Lemnos in 

comuna Parva,la Brigada Silvica. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

             2. Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

 Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

            3.Hotarare (proiect) privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

            4.Hotarare (proiect) privind aprobarea proiectului “MODERNIZARE PODURI PESTE RAUL 

REBRA IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

      Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

        5.Diverse. 

             

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi,cu 

propunerea facuta de d-nul primar, care este aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

            In continuoare d-nul  primar pentru a se prezenta Hotararea (proiect) privind aprobarea infintarii 

unui depozit permanent pentru material Lemnos in comuna Parva,la Brigada Silvica. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 46, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in prezenti. 

 D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii hotarari 

(proiect) privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

 Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 47, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 

modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 48, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,Hotararea (proiect) 

privind aprobarea proiectului “MODERNIZARE PODURI PESTE RAUL REBRA IN COMUNA 

PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 



Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 49, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

D-nul primar reia discutia de la sedinta anterioara cu privire la aprobarea masei lemnoase pentru 

populatie, explicandu-se modalitatea de aprobare pe familiile care solicita lemn de foc si prezinta 

volumul,Ua-ul si pretul la persoane fizice si agenti economici, conform APV-ului. Partizile se vor face pe 

Drumul Santenilor,Tarnita Dusilor,Zmida... 

D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba daca cei de la Apele Romane Somes Tisa nu dau bani 

pentru calamitatile din primavara? 

D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca s-a solicitat 800 mii lei dar nu se aproba de guvern numai 

pentru institutii. 

Din bugetul local nu avem de unde fiind la aceasta data 500 de pozitii care sunt in debit nelichidate. 

D-nul Cicedea Dumitru considera ca este necesar a se face o adunare publica prin care sa se dea 

citire la cei care nu si-au platit impozitele si taxele si respectivele taxe pentru gunoaie. 

Mai arata d-nul Cicedea Dumitru faptul ca la Biserica Ortodoxa Parva s-a discutat ca s-a strans 

odata cu umblatul cu crucea o suma pentru acoperisul casei parohiale,bani care s-au cheltuit in alta parte, la 

o rectificare de buget sa punem o suma si pentru acest acoperis. 

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile constata ca, nu mai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 3 exemplare din care 

unul ramane la consiliul local,unul la Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud iar un exemplar se va 

afisa la Avizierul din holul Primariei comunei Parva. 
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