
ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat astazi 28.06.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva,
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.106/22.06.2018, pentru adoptarea a trei 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,lilsind nemotivat d-nii Dumitrean Ioan si Rus
I.Ioan II.

Presedintele de sedinta d-nul Rus V.Ioan, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta
anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti. 

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

          O R D I N E    D E    Z I :            
1 Hotarare (Proiect) privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-

Compartimentul intretinere-Nr.Crt.19,cu functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea
Consiliului local al comunei Parva nr.6 din 19.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii
si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva.

Initiator primar,Strugari Ioan.
           2. Hotarare (proiect) privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi
juridice, din comuna Parva,  în anul 2019.

Initiator primar,Strugari Ioan.
3. Hotarare (proiect) privind acordul pentru cofinantarea proiectului “Construire Gradinita program

normal 4 Sali grupa in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud” cuprins in Programul Reforma Educatiei
Timpurii.

Initiator primar,Strugari Ioan.
4.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

modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere-Nr.Crt.19,cu
functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6 din
19.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de
de specialitate al Primarului comunei Parva.

Ne fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind
modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere-Nr.Crt.19,cu
functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6 din
19.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de
de specialitate al Primarului comunei Parva.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 23, 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice,
din comuna Parva,  în anul 2019. Motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari deorece la 3 ani trebuie
actualizate impozitele si taxele locale cu indicele de inflatie care la aceasta data este de 5,1 pe trei
ani,prezentand cat a fost din 2016 si pana in prezent. 

Impozitele si taxele locale se vor aplica incepand cu anul viitor si trebuie achitate dfeorece se vor
percepe majorari in caz contrar.

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, din comuna Parva,  în anul
2019.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 24, 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 acordul pentru cofinantarea proiectului “Construire Gradinita program normal 4 Sali grupa in
comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud” cuprins in Programul Reforma Educatiei Timpurii.

Comuna Parva va contribui pentru imprejmuirea cu gard si pavaj iar constructia se va face la
Brigada silvica.

D-nul Singiorzan Vasile-consilier intreaba, ce se va intampla cu depozitul de lemne de la brigade.
D-nul primar raspunde prin a arata faptul ca, exista si va ramane spatiu si pentru depozitul de lemne

dar functie de suprafata desfasurata a Gradinitei se poate renunta la spatial de depozitare a lemnului
siacesta sa fie mutat in alta parte.

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 25, cu votul a 9 consilieri din totalul de

11 in functie.
Se trece la diverse.
D-nul primar prezinta lista de partizi de la Ocolul Silvic Izvorul somesului Mare RA si Dorna.
D-nii consilieri considera ca pretul la partida 6123 Cosna la care s-a pus pretul de 164 lei/mc de

catre Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, se ppropune sa fie de 250 lei/mc suma ce a fost aprobata de
consilierii locali cu votul a 9 “pentru”din totalul de 9 prezenti.

Presedintele de sedinta d-nul RUS V. IOAN 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 V. IOAN                                                          IOAN CALUS


