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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 17.11.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.156/14.11.2017, 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  10 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste nemotivat d-nul Dumitrean Ioan. 

 La sedinta mai participa aparatul de specialitate al primarului si delegatika din Republica Moldova. 

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) privind aprobarea/respingerea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.5 la  

Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare „Activitatea de colectare si transport al 

deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-

Năsăud”nr.1908/02.09.2016. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

 2.Hotarare (proiect) privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI 

PARVA, fostului preot al Biserici Ortodoxe Parva ,GAVRUS REMUS. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 

 3.Hotarare (proiect) privind conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI 

PARVA d-nului Pintea Ioan-director al Bibliotecii judetene ,,George Cosbuc,,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 Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind aprobarea/respingerea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.5 la  

Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare „Activitatea de colectare si transport al 

deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-

Năsăud”nr.1908/02.09.2016. 

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

aprobarea/respingerea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.5 la  Contractul de achizitie publica a 

serviciului public de salubrizare „Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si 

managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-

Năsăud”nr.1908/02.09.2016. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 58, 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 conferirea a TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA d-nului Pintea 

Ioan-director al Bibliotecii judetene ,,George Cosbuc,,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. 59, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind conferirea a TITLULUI DE 

CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI PARVA, fostului preot al Biserici Ortodoxe Parva ,GAVRUS 

REMUS. 

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. 60, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul Singiorzan Vasile-presedintele de sedinta (sef district Parva) arata faptul ca o sa fie o 

problema cu depozitatul materialului lemnos la Brigada silvica deorece acest lemn cere aviz de depozit si 

propune ca, lemnrul de lucru spre vanzare sa fie depozitat la Brigada silvica iar cel care se va vinde la 

populatie ca lemn de foc sa fie adus in rampa la paraul Magurii. 

Depozitarea la Brigada silvica sa se faca cu paza. 

2.D-nul Scurtu P.Vasile-consilier, intreaba ce se va face cu rezolvarea problemei de la registrul 

agricol cu Feldru? 

D-nul primar spune ca s-a discutat cu Primaria Feldru si contabila primariei Parva urmand a se gasi o 

solutie. 

Secretarul comunei arata faptul ca; daca acest teren este in UAT-ul Feldru atunci,conform legislatiei 

in vigoare,terenul trebuia sa ramana in registrul agricol la comuna Feldru.  

Secretarul mai arata faptul ca, d-nul consilier Dumitrean Ioan este la a treia sedinta de consiliu local 

la care lipseste nemotivat fapt pentru care in urmatoarea sedinta trebuie analizata aceasta situatie de fapt. 

 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, 
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