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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 12.07.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.118/10.07.2018, pentru adoptarea a trei hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de  9 consilieri din totalul de 11 in functie,lilsind nemotivat d-nii Dumitrean Ioan si Rus I. 

Ioan II. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V.Ioan, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Rus V.Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

             O R D I N E    D E    Z I :             

 

1. Hotarare (proiect) privind aprobarea investitiei “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, 

ZONA VALEA PALTINULUI, COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA-NASAUD”. 

     Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 

 2.Hotarare (proiect) privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 900 

m.p. situat în extravilanul Comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud în vederea realizării obiectivului de 

investiţii ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Parva judetul Bistrita 

Nasaud”. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

 3.Hotarare (proiect) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Parva 

judeţul Bistrita Nasaud”. 

Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

            

        4.Diverse. 

 

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

aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta pe capitole,subcapitole,articole Hotararea (proiect) privind 

aprobarea investitiei “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, ZONA VALEA PALTINULUI, 

COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA-NASAUD”. 

 Explica faptul ca,este necesar a se da cofinantare de catre consiliu local fapt pentru care trebuie gasit 

un credit sau sa achitam cofinantarea in doua transe. 

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

aprobarea investitiei “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, ZONA VALEA PALTINULUI, 

COMUNA PARVA, JUD. BISTRITA-NASAUD”. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 26, cu votul a 9 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 aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 900 m.p. situat 

în extravilanul Comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud în vederea realizării obiectivului de investiţii 

,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Parva judetul Bistrita Nasaud”. 

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

impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, din comuna Parva,  în anul 2019. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 27, cu votul a 9 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 Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Parva judeţul Bistrita Nasaud”. 

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 28, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

D-nul primar prezinta faptul ca s-a terminat licitatia si la proiectul apa canalizare  si ca; SC Dimex 

Company 2000 SRL a castigat 3 licitatii, a fost singura societate comerciala care a participat la licitatie la 3 

proiecte. Nu vin agenti economici la oferte deorece nu au oameni la a executa lucrarile. 

 Presedintele de sedinta d-nul RUS V. IOAN 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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