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

 

 Incheiat astazi 14.07.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.76/14.07.2017, 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  11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 D-nul primar Strugari Ioan, solicita d-nilor cosilieri propuneri pentru alegerea unui presedinte de 

sedinta pentru o perioada de 3 luni deorece d-nului Rus I.Ioan I si-a terminat perioada celor trei luni in care 

a fost presedinte de sedinta. 

 D-nul Cicedea Dumitru il propune pe d-nul Scurtu P.Vasile propunere supusa la vot si aprobata de 

d-nii consilieri cu votul “pentru”a 10 consilieri din totalul de 11,d-nul Scurtu P.Vasile s-a abtinut, 

adoptindu-se hotararea nr.38. 

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 alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 2.Hotarare (proiect) privind aprobarea Studiului de frezabilitate pentru infintarea si amenajarea  

“Parc tehnic”  in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

 3.Hotarare (proiect) privind implementarea proiectului “Parc tehnic” in comuna Parva,judetul 

Bistrita-Nasaud. 

                                                                        Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

 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 Strugari Ioan-primar al comunei Parva, arata faptul ca; cele doua hotarari (proiect) sunt 

conexe si ca este de urgenta a fi analizate deorece astazi este ultima zi de depunere a proiectului si va duce 

hotararea daca aceasta va fi adoptata. 

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

Hotarari (proiect) privind aprobarea Studiului de frezabilitate pentru infintarea si amenajarea “Parc tehnic” 

in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind aprobarea Studiului de 

frezabilitate pentru infintarea si amenajarea “Parc tehnic” in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 39, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

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

privind implementarea proiectului “Parc tehnic in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”. 

Arata faptul ca prin implementarea si respectiv finalizarea acestui proiect se va face un pas spre 

dezvoltarea localitatii.Va fi un parc de distractie a copiilor explicand traseul unui trenulet cxare este 

prevazut in proiect. 

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. 40, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

 



 

Se trece la diverse. 

D-nul primar mai tine sa mentioneze faptul ca;saptamana aceasta a fost facuta pe FIRU procedurile 

pentru drumul de la Varnita si Cosna. Este sigur pentru aductiunea de apa de la Izvorul Ursului, canalizare, 

drumurile forestiere si parcul tehnic de la Haliboc. 

2.D-nul consilier Scurtu P.Vasile intreaba dacanu se poate schimba pretul la lemnul de foc in mai 

mic? 

D-nul primar raspunde prin a specifica faptul ca; intradevar este scump pentru ccare-l folosesc la 

domiciliu dar este ieftin pentru cei care-l vand.In Parva nu vom gasi la un pret mai mic de 180-200 lei/mc. 

 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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