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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 16.10.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata 

prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.138/10.10.2017, pentru adoptarea a cinci 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. 

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

sedinta pentru o perioada de 3 luni deorece d-nul Scurtu P. Vasile si-a terminat perioada celor trei luni in care 

a fost presedinte de sedinta. 

 D-nul Cicedea Dumitru il propune pe d-nul Singiorzan V.Vasile propunere supusa la vot si aprobata 

de d-nii consilieri cu votul “pentru”a 8 consilieri din totalul de 9 prezenti,d-nul Singiorzan V.Vasile s-a 

abtinut, adoptindu-se hotararea nr.50. 

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.Informare (RAEI) privind modul de desfasurare a activitatii scolare in anul scolar 2017-2018. 

      Informeaza;Director Flore Marina. 

 2.Hotarare (proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

 3.Hotarare (proiect) privind modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului   

Silvic   Dorna Candrenilor,judetul Suceava pentru  anul  2017. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan.  

 4.Hotarare (proiect) privind aprobarea preţurilor care stau la baza calculului APV-ului cu 

sortimentarea fir cu fir - destinaţie nevoi locale la populaţie, preţurile de pornire la licitaţia de prestări  

servicii masă lemnoasă pe picior pentru partizile pentru  populaţie; foioase şi răşinoase în funcţie  de gradul 

de accesibilitate,  preţurile stabilite pentru licitaţie deschisă sau negociere pentru materialul lemnos provenit 

din confiscări; a taxei de peiaj pentru anul 2018.  

      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

 5.Hotarare(proiect) privind aprobarea proiectului“MODERNIZARE CENTRU CIVIC IN COMUNA 

PARVA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

      Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

 6.Hotarare (proiect) privind aprobarea proiectului “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA 

GIMNAZIALA “VASILE SCURTU”  IN COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

      Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

        7.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-na director prof.Flore Marina prezinta informarea (RAEI) privind modul de desfasurare a activitatii 

scolare in anul scolar 2017-2018. 

 Se cere de catre presedintele de sedinta inscrierea la discutii. 

 D-nul primar Strugari Ioan se declara multumit de faptul ca dupa mult timp este un director de scoala 

din comuna care,spera, ca va avea o buna colaborare cu consiliul local,primar si parintii elevilor. 

 D-na director prof.Flore Marina cere consilierilor local sprijin in ceea ce priveste o buna conlucrare 

intre profesori si parintii elevilor, o buna comunicare pshiologica si un respect reciproc intre acestia. 

  D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, arata faptul ca ar fi bine a se analiza ultima data 

Hotararea (proiect) privind aprobarea preţurilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortimentarea fir cu 

fir - destinaţie nevoi locale la populaţie, preţurile de pornire la licitaţia de prestări  servicii masă lemnoasă pe 

picior pentru partizile pentru  populaţie; foioase şi răşinoase în funcţie  de gradul de accesibilitate,  preţurile 

stabilite pentru licitaţie deschisă sau negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscări; a taxei de 

peiaj pentru anul 2018.   



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

Hotarari (proiect) privind modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului   Silvic   

Dorna Candrenilor,judetul Suceava pentru  anul  2017. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind modul  de  valorificare  a  

partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului   Silvic   Dorna Candrenilor,judetul Suceava pentru  anul  2017.. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 51, 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 implementarea proiectului “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA “VASILE 

SCURTU”  IN COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD ”. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 52, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZARE CENTRU CIVIC IN COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 53, 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 preţurilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortimentarea fir cu fir - destinaţie nevoi 

locale la populaţie, preţurile de pornire la licitaţia de prestări  servicii masă lemnoasă pe picior pentru 

partizile pentru  populaţie; foioase şi răşinoase în funcţie  de gradul de accesibilitate,  preţurile stabilite 

pentru licitaţie deschisă sau negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscări; a taxei de peiaj 

pentru anul 2018.   

Arata faptul ca este necesar a se discuta acest proiect pe fiecare anexa si avut in vedere cum vindem 

atat la agentii economici cat si la locuitorii comunei pentru lemnul de foc. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta propune ca toate sortimentele pentru agentii 

economici sa se majoreze cu 50 de lei fata de anexele Ocolului silvic.La anexa nr. 8 sa pretul sa fie pentru 

pretul la sortimentul mijlociu, astfel modificandu-se preturile fapt pentru care este necesar a se face o alta 

anexa. 

Propunerea este supusa la vot si aprobata in unanimitate de cei prezenti. 

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 54, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul primar prezinta invitatia trimisa de comuna Telita,Republica Moldova . 

2.D-nul consilier Cicedea Dumitru considera ca nu este bine a se depozita in drum la podul din centru 

tot felul de materiale si acuma este o masina de balast. 

D-nul primar raspunde prin a arata ca este raspunderea viceprimarului prin atributiile delegate. 

D-nul Cicedea Dumitru mai intreaba,se stie unde sunt hidrantii pe coloana de apa si daca sunt 

functionabili/ 

3.D-nul Scurtu Ioan-consilier situatii de urgenta raspunde;ei sunt functionabili in procent de 90% ,mai 

sunt care sunt astupati cu asfalt si ei se cunosc unde sunt. 

4.D-nul Branduse Nicolae-muncitor III-responsabil cu apa arata faptul ca se pun peste acesti hidranti, 

lemne, nisip,balast... 

D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta propune s-a se fie oprita apa de la ora 22.00 la 

06.00 iar ziua de la 15.00 la 18.00 propunere supusa la vot si aprobata de consilierii locali. 

 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. 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

   SINGIORZAN V. VASILE                          IOAN CALUS 


