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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 19.12.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.186/18.12.2017, pentru adoptarea a doua 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,lipseste nemotivat d-nul Dumitrean Ioan si Rus 

Ioan II. 

Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile, supune spre aprobare procesele-verbale de la 

sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Singiorzan V.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

1. Hotarare (proiect) privindrectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

Initiator: Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

    2. Hotarare (proiect) privind organizarea Retelei Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” pentru Planul 

scolar 2018-2019. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

   

            3. 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 prezenti. 

Se prezinta de d-nul primar pe capitole,subcapitole Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta aceasta hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.67,cu votul “pentru”a 9 consilieri din 11 

in functie. 

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

privind organizarea Retelei Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” pentru Planul scolar 2018-2019. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 68, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

D-nul primar explica care sunt pasii pentru intocmirea Nomenclatorului stradal care dupa lege 

trebuie terminat pana la sfarsitul acestui an dar intr-o sedinta viitoare trebuie sa discutam pentru a pune 

denumire strazilor, care sunt aproximativ 60 iar in primele luni ale anului viitor sa-l terminam. 

In incheierea d-nul primar Strugari Ioan ureaza d-nilor consilieri sarbatori fericite cu bucuri si 

sanatate.  

Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.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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