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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 28.03.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.46/22.03.2018, pentru adoptarea a cinci 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,lipsand d-ni Scurtu P.Vasile si Dumitrean Ioan. 

 La sedinta mai participa si d-na Rus Saveta-consilier al primarului cu atributii delegate pe asistenta 

sociala si d-nul Ordace Simion. 

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 Calus Toader-Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

             O R D I N E    D E    Z I :             

            1. Hotarare (Proiect) privind actualizarea valorii de investitie din HCL nr. 62/15.07.2016 pentru 

implementarea proiectului „Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna 

Parva, judetul Bistrita-Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin 

program FEADR, Submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică" - componenta infrastructura de apa-apa uzata. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            2. Hotarare (proiect) privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie bancară în valoare de 

2.508.008,11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de 

investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            3. Hotarare (proiect) privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza comunei 

Parva. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            4. Hotarare (proiect) privind avizarea modificarilor/remedierilor aduse documentatiei de atribuire 

prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare,respectiv activitatea de colectare,transport,depozitare si 

transfer al deseurilor municipale,inclusiv deseuri periculoase din deseuuri menajere si managementul 

Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud,conform Deciziei 

C.N.S.C.nr.437/C2/113 din  20.02.2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            5. Hotarare (proiect) privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului                          

voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Parva.  

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            6. 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 tine a prezenta,inainte de a se intra in sedinta propriu zisa, únele proiecte 

carea u fost aprobate cum ar fi faptul ca, in prima faza un a fost finantat proiectul privind groapa de gunoi de 

pe Poieni iar acuma s-a aprobat finantarea,prezentand comunicarea scrisa in acest sens. S-a ajuns la 7 

proiecte care sunt in derulare. 

 Este un lucru de laudat acea declaratie care am facut-o pentru unirea cu Republica Moldova, 

incepand a se face acest lucru si de catre alte primari. 

 In continuoare se da cuvantul d-nei Rus Saveta pentru a presenta informarea de la primul punct al 

ordinei de zi.  

 Ne fiind discutii pe marginea acestei informari,d-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotararea 

(Proiect) privind actualizarea valorii de investitie din HCL nr. 62/15.07.2016 pentru implementarea 

proiectului „Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul 

Bistrita-Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, 



Submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" - componenta 

infrastructura de apa-apa uzata. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea 

(Proiect) privind actualizarea valorii de investitie din HCL nr. 62/15.07.2016 pentru implementarea 

proiectului „Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul 

Bistrita-Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, 

Submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" - componenta 

infrastructura de apa-apa uzata. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 11, 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 solicitării unei scrisori de garanţie bancară în valoare de 2.508.008,11 

lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii 

derulate prin FEADR măsura 7.2. 

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

unei scrisori de garanţie bancară în valoare de 2.508.008,11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 

– IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 12, 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 supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza comunei Parva. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 13, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind avizarea 

modificarilor/remedierilor aduse documentatiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de 

Salubrizare,respectiv activitatea de colectare,transport,depozitare si transfer al deseurilor 

municipale,inclusiv deseuri periculoase din deseuuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al 

Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud,conform Deciziei C.N.S.C.nr.437/C2/113 din  

20.02.2018. 

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. 14, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva, d-nulStrugari Ioan, Hotararea (proiect) 

privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului                          voluntar pentru situatii 

de urgenta al comunei Parva. 
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. 15, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul consilier Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva,prezinta cererea d-nului Strugari 

Stefan care solicita scaderea de la taxa pentru apa si gunoaie menajere,motivand ca dansul nu sta in sat si in 

camp. 

Consilierii locali aratand faptul ca este vazut mereu in centrul comunei si nu aproba scutirea de 

respectivele taxe si se voteaza cu 9 voturi “pentru”a nu fi scutit. 

Se prezinta de catre viceprimar, cererea d-nului Rus Dumitru,Parva nr.620,care solicita lemn de 

rasinos pentru repararea unei anexe. 

Consiliul local aproba,cu votul a 9 consilieri “pentru”cantitatea de 5 mc. 

 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 


