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

 

 Incheiat astazi 27.06.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.69/23.06.2017, pentru adoptarea a doua 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. 

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 însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 

public al comunei Parva insusit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 13/23.08.1999, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 2.Hotarare (proiect) privind implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”-

Construire platforma comunala de depozitare a gunoiului de grajdi. 

                                                                        Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

    

        3.Diverse.  

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi si este 

aprobata in unanimitate de catre consilierii local prezenti. 

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

Hotarari (proiect) privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

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

şi completările ulterioare 

Ne fiind discutii se supune la vot,pe articole,capitole,subcapitole,de catre presedintele de sedinta 

Hotararea (proiect) privind acceptarea donatiei unui teren aflat in proprietatea Parohiei Ortodoxe Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 36, 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 implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”-Construire 

platforma comunala de depozitare a gunoiului de grajdi. 

Ne fiind discutii se supune la vot,pe articole,capitole,subcapitole,de catre presedintele de sedinta 

Hotararea (proiect) privind acceptarea donatiei unui teren aflat in proprietatea Parohiei Ortodoxe Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 37, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie.  

 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 

 
 


