
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 26.05.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.53/22.05.2017, 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  10 consilieri din totalul de 10 in functie. 

 La sedinta mai participa o delegatie din Italia care in discutiile lor arata avem o comuna frumoasa, 

urmand alte comentarii. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

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

 

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

   1.Hotarare (proiect) privind validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrean D.Ioan. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

    2.Hotarare (proiect) privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2017. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

    3. Hotarare (proiect) privind aprobarea  transferului drumurilor  forestiere din domeniul public al statului 

si din adiministrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva –Ocolul silvic Dorna Candrenilor  in domeniul 

public al comunei Parva  si in adimistrarea   Consiliului Local al comunei Parva judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

    4. Hotarare (proiect) privind aprobarea  transferului drumurilor  forestiere din domeniul public al statului 

si din adiministrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva –Directia  silvica Bistrita-Nasaud in domeniul 

public al comunei Parva  si in adimistrarea   Consiliului Local al comunei Parva judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

     5. Hotarare (proiect) privind acordarea incredintarii mandatului special, domnului Căluş Toader- Vasile 

avand calitatea de viceprimar al comunei Parva, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a 

Asociatiei, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, 

in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in 

judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator; Viceprimar Calus Toader-Vasile. 

      6. Hotarare (proiect) privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 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; Viceprimar Calus Toader-Vasile. 

       7. Hotarare (proiect) constituirea comisiei pentru declasarea masei lemnoase care se exploateaza din 

padurile proprietatea comunei Parva. 

     Initiator; Viceprimar Calus Toader-Vasile.    

       8.Diverse.  

 

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi,cu 

propunerile facute de d-nul primar, 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 validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrean D.Ioan,aratand ca exista 

Procesul de validare al Comisiei de validare. 

Se supune la vot,pe articole,capitole,subcapitole,de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) 

privind validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrean D.Ioan. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 28, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 



In continuoare d-nul Dumitrean Ioan depune juramantul in fata consilierilor locali. 

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

Hotarari (proiect) privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2017.  

D-nul primar explica si motiveaxa de ce este necesar a se adopta aceasta hotarare. 

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

Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2017. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 29, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

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

privind aprobarea  transferului drumurilor  forestiere din domeniul public al statului si din adiministrarea 

Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva –Ocolul silvic Dorna Candrenilor  in domeniul public al comunei 

Parva  si in adimistrarea   Consiliului Local al comunei Parva judetul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.30, cu votul a 11 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 transferului drumurilor  forestiere din domeniul public al statului si din 

adiministrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva –Directia  silvica Bistrita-Nasaud in domeniul public 

al comunei Parva  si in adimistrarea   Consiliului Local al comunei Parva judetul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.31, cu votul a 11 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 acordarea incredintarii mandatului special, domnului Căluş Toader- Vasile avand 

calitatea de viceprimar al comunei Parva, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei, 

cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, in cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul 

Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.32, cu votul a 11 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, proiectul de Hotarare (proiect) privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 

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 presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.33, cu votul a 11 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,proiectul de Hotarare (proiect) constituirea comisiei pentru declasarea masei lemnoase care se 

exploateaza din padurile proprietatea comunei Parva. 

Discuti: 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile arrata faptul ca dinsul un vrea  sa faca parte din aceasta comisie 

pentru ca nu poate trece peste ing silvic care a pus in valoare aceasta masa lemnoasa,sa fie desemnat alt 

consilier sau chiar respectivul ing.silvic,care a vazut ca acel lemn este lemn de lucru fiind un profesionist. 

D-nul primar raspune prin a arata faptul ca; lemnul trebuie scos la licitatie la o suma la care sa un 

pagubim Primaria, vorbeste cu seful de ocol care-l propune pe d-nul ing Silviu Moisil. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare cu modificarea 

facuta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.34, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Diverse. 

D-nul primar arata faptul ca, s-a castigat licitatia la apa si canalizare,castigand-o o firma din Satu 

Mare car ene explodeaza cu adrese, un stie cat de seriosi sunt. 



S-au depus de catre Primarie proiecte pentru un parc,drumuri forestiere unde se sta foarte bine, 

capete de strazi cu care este posibil sa un intram in prima faza sin numai in a doua faza. 

Asteptam ministrului pentru PNDL sa vedem ce va fi. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I 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, 

         RUS  I. IOAN I                                     IOAN CALUS 
 


