
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 24.02.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.20/21.02.2017, pentru adoptarea a opt 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,lipsind nemotivat d-nul Rus I.Ioan II. 

 Mai participa la sedinta siaparatul de specialitate al Primarului comunei Parva,d-nul ing.Circu 

Stefan- Director APIA Nasaud insotit de d-na Constantin Daiana si d-nul Singiorzan. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan, supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu I. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE FORESTIERE” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” Componenta- Infrastructura de 

acces silvica.  

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 2.Hotarare (proiect) privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din 

domeniul public al comunei Parva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 

13/23.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                                                        Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

             3.Horarare (proiect) privind „INCLUDEREA UNOR SUPRAFETE IN FONDUL FORESTIER 

AL COMUNEI PARVA”.  

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 4.Hotarare (proiect) privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE 

INTERES LOCAL IN COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUD” si depunerii unei cereri de 

finantare pe Submăsura7.2 “Investiții în crearea  și modernizarea infrastructurii de bază  la scară  mică”. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

5.Hotarare (proiect) privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și 

transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din 

județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 6.Hotarare (proiect) privind aprobarea asigurarii de servicii  juridice de consultanţă si efectuarea 

demersurilor legale de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata  a unitatii administrativ teritoriale 

Comuna Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 7.Hotarare (proiect) privind aderarea comunei Parva la Societetea Naţională de Crucea Roşie din 

Roamânia, Filiala Judeţeană Bistriţa- Năsăud. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

8.Hotarare (proiect) privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru 

anul 2017 la toate Asociaţiile la care face parte  comuna Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

        9.Diverse. 

In continuoare se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, care este aprobata in 

unanimitate de catre consilierii local. 

 

 



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

(proiect) privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

FORESTIERE” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” Componenta- Infrastructura de acces silvica.   

Se trece  la discutii: 

1.D-nul Rus I.Ioan I-consilier,intreaba, care sunt drumurile pentru modernizare? 

D-nul primar raspunde prin a arata faptul ca;drumul de la Varnita pana la tau si pietruit cel de la 

Bancu- Cosna, jud.Suceava. 

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotarare (proiect) privind 

implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE” si 

depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole si silvice” Componenta- Infrastructura de acces silvica.          

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

11 in functie. 

In continuoare d-nul Strugari Ioan-primar al comunei (consilier) prezinta Hotararea (proiect) 

privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Parva 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 13/23.08.1999, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Nefiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interés local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre 

persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001privind venitul minim 

garantat,cu modificari si completari ulterioare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 10, 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 „INCLUDEREA UNOR SUPRAFETE IN FONDUL FORESTIER AL COMUNEI 

PARVA”. 

Ne fiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind „INCLUDEREA UNOR SUPRAFETE IN FONDUL FORESTIER AL COMUNEI PARVA”. 

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

de 11 in functie. 

In continuoare d-nul Strugari Ioan-primar al comunei (consilier) prezinta Hotararea (proiect) 

privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUD” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura7.2 

“Investiții în crearea  și modernizarea infrastructurii de bază  la scară  mică”. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata faptul ca,este necesar a se da denumiri la fiecare 

strada din comuna pentru a se cunoaste mai bine fiecare cetatean unde locuieste. 

D-nul primar Strugari Ioan face mentiunea ca; asa ar fi correct a se face un nomenclator stradal dar 

trebuie sa tinem cont de faptul ca, in aceasta situatie, fiecare cetatean trebuie sa-si schimbe actul de 

identitate, permisul,asigurarile,conturile bancare… 

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

implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUD” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura7.2 

“Investiții în crearea  și modernizarea infrastructurii de bază  la scară  mică”. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 12, 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 aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de 

achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al 

deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul 

Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016. 

Nefiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție 

publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor 



municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” 

nr. 1908/02.09.2016. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 13, 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 aprobarea asigurarii de servicii  juridice de consultanţă si efectuarea demersurilor legale 

de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata  a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva. 

Nefiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind aprobarea asigurarii de servicii  juridice de consultanţă si efectuarea demersurilor legale de 

asistenţă şi/sau de reprezentare specializata  a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 14, 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 aderarea comunei Parva la Societetea Naţională de Crucea Roşie din Roamânia, Filiala 

Judeţeană Bistriţa- Năsăud. 

Nefiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind aderarea comunei Parva la Societetea Naţională de Crucea Roşie din Roamânia, Filiala Judeţeană 

Bistriţa- Năsăud. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 15, 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 alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2017 la toate 

Asociaţiile la care face parte  comuna Parva. 

Nefiind discutii se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) 

privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2017 la toate Asociaţiile la 

care face parte  comuna Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 16, cu votul a 11 consilieri din totalul 

de 11 in functie. 

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei extraordinare 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, 

         SCURTU I. IOAN                          IOAN CALUS 
 


