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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 19.02.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata 

prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.28/12.02.2018, pentru adoptarea a sapte 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 Singiorzan V. Vasile si-a terminat perioada celor trei luni in 

care a fost presedinte de sedinta. 

 D-nul Cicedea Dumitru il propune pe d-nul Calus Toader-Vasile propunere supusa la vot si aprobata 

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

abtinut, adoptindu-se hotararea nr.4. 

Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-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 alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            2. Hotarare (proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            3. Hotarare (proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            4. Hotarare (proiect) privind modificarea Hotararii Consiliului local Parva nr.61/29.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Parva in anul 2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            5. Hotarare (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018, a 

documentelor si a conditiilor de exploatare la Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A.Sant. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 6. Hotarare (proiect) privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 

in anul 2018 de catre persoanele apte de munca benefiiciare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 7. Hotarare (proiect) privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.6 la Contractul 

de achizitie publiga a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare si transport al 

deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-

Nasaud” nr. 1908/02.09.2016. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            8. 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 bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aratand faptul ca este cel mai slab buget fiind 

dezechilibrari si asa cum reiese din cele prezentate si materialele inmanate d-nilor consilieri. 

 Se trece la discutii. 

 1.D-nul Rus I.Ioan I-consilier, intreaba, sunt bani pentru invatamant,cotizatia la toate,ADI-urile, 

curentul de pe Valea Paltinului si strazi? 

 D-nul primar raspunde prin a arata faptul ca; invatamantul nu se plateste de catre noi si doar se 

repartizeaza sumele la scoala unde sunt la noi numai partea de investitii (PNDL,PNDR). 

 Exista studiu de frezabilitate pentru  lucrarile de strazi. ADI-Urile sunt cotizatii la ADI-deseuri,Slital 

Nasaud,Apa si canalizare. 



  

 Aproximativ 50 mii euro pentru proiecte Valea Paltinului, se poate lua de la un proiect si pune la altul 

dar este necesar a fi prinse in bugetul anual. 

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

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 5, 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 organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 aratand faptul ca 

este aceeasi ca anul trecut cu modificarea intervenita in cursul anului. 

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

si a statului de functii pentru anul 2018. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 6, 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 modificarea Hotararii Consiliului local Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Parva in anul 2018. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 7, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 8, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre viceprimarul comunei Parva, d-nul Calus Toader-Vasile, 

Hotararea (proiect) privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 

2018 de catre persoanele apte de munca benefiiciare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare .      

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

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

in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea conditiilor de incheiere a 

Actului aditional nr.6 la Contractul de achizitie publiga a serviciului public de salubrizare respectiv 

“Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al 

Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud” nr. 1908/02.09.2016. 

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 10, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba daca se poate amenaja depozitul de la Brigada Silvica? 

Secretarul comunei raspunde prin a arata faptul ca; hotararea a fost trimisa la Institutia 

Prefectului,Bistrita-Nasaud si ca, pana la aceasta data nu s-a facut procedura prealabila. 

2.D-nul primar prezinta o Declaratie privind vointa noastra de unire cu Republica Moldova si-i roaga 

pe d-nii consilieri a fi semnata si de catre dansi aceasta declaratie de vointa. 

D-nul primar  mai prezinta petitia depusa de catre Rus Traian nr.183 si Rus Ioan nr.271 care solicita 

sa se stopeze de catre noi taierile de masa lemnoasa ce le face d-nul Rus Traian de la nr.52. 

 Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-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, 

   CALUS TOADER-VASILE                          IOAN CALUS 
 


