
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 29.11.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.162/22.11.2017, 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  11 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste nemotivat d-nul Dumitrean Ioan. 

 La sedinta mai participa aparatul de specialitate al primarului si delegatika din Republica Moldova. 

Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile, supune spre aprobare procesele-verbale de la 

sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Singiorzan V.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

            1. Informare cu privire la proiectle pentru anul 2018 discutate de catre delegatia Consiliului local 

Parva si angajati ai Primariei comunei in satul Telita-Raionul Anenii Noi,Republica Moldova. 

    2. Hotarare (Proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

3. Hotarare (Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru  anul 2018. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 4. Hotarare (Proiect)  privind aprobarea cotei de masa lemnoasa si a modului de valorificare a 

acesteia pe anul 2018 de catre Ocolul Silvic Dorna Candrenilor,judetul Suceava. 

Initiator;Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.                  

            5. Hotarare (Proiect)  privind aprobarea cotei de masa lemnoasa si a modului de valorificare a 

acesteia pe anul 2018 de catre Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare Sant,judetul Bistrita-Nasaud. 

      Initiator;Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.   

            6. Diverse.     

 D-nul primar Strugari Ioan propune d-nilor consilieri a se mai trece de urgenta pe ordinea de zi un 

proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. 

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

propunerea facuta de d-nul primar, care este aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

 Se prezinta de d-nul primar informarea de la primul punct al ordinei de zi.  

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

Hotarari (proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2018,aratand ca acestea raman 

neschimbate asa cum de fapt s-a comunicat d-nilor consilieri,ramanand aceleasi de anul trecut. 

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

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2018. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 61, 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 instituirea unor taxe speciale pentru  anul 2018. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 62, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa si 

a modului de valorificare a acesteia pe anul 2018 de catre Ocolul Silvic Dorna Candrenilor,judetul 

Suceava. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 63, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa si 

a modului de valorificare a acesteia pe anul 2018 de catre Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare 

Sant,judetul Bistrita-Nasaud. 



Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 64, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2017.  

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 65, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul Ordace Simion-locuitor al comunei intreaba cat a costat delegatia care s-a deplasat la 

Telita? 

D-nul primar arata faptul ca;suma este simbolica dar s-a reusit a se cunoaste adevarul despre viata 

din Republica Moldova. 

D-nul Ordace Simion intreaba care este starea cu Brigada Silvica,caci se detelioreaza pe fiecare zi. 

D-nul Primar Strugari Ioan arata cum este pe rolul instantei procesul cu Directia Silvica Bistrita-

Nasaud,noi am castigat in prima instanta procesul la Nasaud dar Directia Silvica Bistrita-Nasaud a facut 

recurs si Dumitrean Marta si sora acesteia. 

D-nul Ordace Simion mai intreaba care este situatia cu cadastrul in localitate? 

D-nul primar explica care sunt pasii,de aceea s-a stabilit aceasta taxa speciala la suma de 300 

lei/imobil,primarul poate face contract prin negociere cu o firma dar nu se gasesc specialistii. Taxa se va 

stabili dupa licitatie/negociere. 

2.D-nul Scurtu P.Vasile-consilier, intreaba daca este posibil a se face o adresa catre APIA Nasaud 

in vederea platilor la teren si animale? 

D-nul primar spune ca banii se dau de Guvernul Romaniei si dupa cate stie plata se va face in luna 

decembrie. 

 Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.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. 
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