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

 

 Incheiat astazi 30.08.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.102/25.08.2017, pentru adoptarea a patru 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 11 in functie. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu P.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind aprobarea executiei bugetare a bugetului generalal comunei Parva la 

data de 30.06.2017. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan 

 2.Hotarare (proiect) privind aprobarea listei cu mijloace fixeale serviciului de canalizareape uzate 

menajere care se va preda catre S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan  

 3.Hotarare (proiect) privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare din comuna Parva catre S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan 

 4.Hotarare (proiect) privind aprobarea conditiilorde incheiere a Actului aditional nr. 4 la Contractul 

de achizitie publica a serviciulluipublic de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare si transport al 

deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita- 

Nasaud”nr.1908/02.09.2016. 

      Initiator :Primar-Strugari Ioan 

        5.Diverse. 

            D-nul primar Strugari Ioan cere d-nilor consilier a aproba sa fie trecuta in ordinea de zi o informare a 

d-soarei Vartolomei Saveta cu privire la derularea investitiilor in comuna Parva,deorece dansa pleaca in 

concediu si este necesar a se prezenta aceasta informare. 

 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. 

 In continuoare d-soara Vartolomei Saveta prezinta informarea. 

 D-nul primar Strugari Ioan arata in cuvantul sau ca,sunt aprobate trei proiecte,reabilitare scoala 

gimnaziala, amenajare central comunei si poduri. Nu sunt sanse pentru starzile laterale dar spera ca in a 

daoua sesiune sa intre si acestea. 

 Se mai poate face proiect pe monumente istorice dar este nevoaie de un istoric care sa evalueze 

únele obiective, dand exemplu Biserica ortodoxa. 

 Deasemenea se poate face proiect si pe pesterile de pe raza comunei,cunoscandu-se faptul ca s-a 

inceput prin a se cunoaste pestera de pe Delutul Tisei. 

 Pe drumurile comunale este cert drumul forestier de pe Delutul Tisei,iar ce este imbucurator este 

continuoarea drumului forestier de pe apa Rebrei de catre comuna Runc care se va lega cu Telciu. 

 Pe drumuri forestiere se mai poate continua drumul de pe Valea Paltinului spre Frasinis si cel de pe 

Valea Arsitei pana pe muntele Nedeia. 

 Scoala se va reabilita si partea din spate va fi demolata iar in fata se va nivela si se va face un 

demisol. 

 Explica tot ce se va face in central comunei si la poduri. 

            In continuoare d-nul  primar pentru a se prezenta Hotararea (proiect) privind aprobarea executiei 

bugetare a bugetului generalal comunei Parva la data de 30.06.2017, motivand necesitatea adoptarii acestei  



hotarari si explicand súmele din raport. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 42, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in prezenti. 

 D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, arata faptul ca; cele doua hotarari (proiect) care 

urmeaza sunt conexe si ca este de urgenta a fi analizate deorece astazi este ultima zi de depunere a 

proiectului si va duce hotararea daca aceasta va fi adoptata. 

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

Hotarari (proiect) privind aprobarea listei cu mijloace fixeale serviciului de canalizareape uzate menajere 

care se va preda catre S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

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

aprobarea listei cu mijloace fixeale serviciului de canalizareape uzate menajere care se va preda catre 

S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 43, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

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

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Parva 

catre S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 44, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

In continuoare d-nul primar Strugari Ioan prezinta si explica Hotararea (proiect) privind aprobarea 

conditiilorde incheiere a Actului aditional nr. 4 la Contractul de achizitie publica a serviciulluipublic de 

salubrizare respectiv “Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul 

Statiilor de Transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita- Nasaud”nr.1908/02.09.2016,aceasta 

trebuind a se lua din trei in trei luni pana la achizitionarea acestei activitati de o firma. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile supune la vot  acest proiect de 

hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 45, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

D-nul primar reia discutia de la sedinta anterioara cu privire la aprobarea masei lemnoase pentru 

populatie,explicandu-se modalitatea de aprobare pe familiile care solicita lemn de foc. 

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.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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