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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 06.03.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.25/06.03.2017, 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  10 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 Lipseste de la sedinta d-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva,initiator al proiectelor de hotarare. 

 D-nul viceprimar Calus Toader-Vasile, solicita d-nilor cosilieri propuneri pentru alegerea unui 

presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni deorece d-nul Scurtu I.Ioan si-a dat demisia din functia de 

demnitate publica de consilier. 

 D-nul Singiorzan V.Vasile il propune pe d-nul Rus I.Ioan I propunere supusa la vot si aprobata de d-

nii consilieri cu votul “pentru”a 9 consilieri din totalul de 11,adoptindu-se hotararea nr.17. 

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 alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni . 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

2.Hotarare (proiect) prin care consiliul local ia act de demisia d-nului consilier Scurtu Ioan. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan.  

 3.Hotarare (proiect) privind insusirea respingerii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru gestionarea deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud a plangerii prealabile formulata de 

S.C.Vitalia Servicii pentru mediu S.A. si aprobarea corelativa a raspunsului Asociatiei la plangerea 

prealabila formulata de S.C.Vitalia Servicii pentru mediu S.A. 

     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 Calus Toader-vasile-viceprimar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea 

adoptarii unei Hotarari (proiect) prin care consiliul local ia act de demisia d-nului consilier Scurtu Ioan. 

D-nul Scurtu I.Ioan-consilier,explica,aratand faptul ca; incepand cu data de 02.03.2017 a revenit din 

concediul pentru ingrijirea copilului,pe postul contractual de consilier in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Parva, fapt pentru care un mai poate fi consilier fiind incompatibil cu aceasta functie, 

motiv pentru care si-a dat demisia din functia de demnitate publica de consilier. 

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

sume din excedentul anului precedent,pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare este 

supusa la vot de catre presedintele de sedinta,d-nul Scurtu Ioan. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 18, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta de catre viceprimarul comunei Parva,d-nul Calus Toader-Vasile,Hotararea (proiect) 

privind insusirea respingerii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea deseurilor 

municipale in judetul Bistrita-Nasaud a plangerii prealabile formulata de S.C.Vitalia Servicii pentru mediu 

S.A. si aprobarea corelativa a raspunsului Asociatiei la plangerea prealabila formulata de S.C.Vitalia 

Servicii pentru mediu S.A. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 19, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

10 in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul Singiorzan V.Vasile,intreaba, cand se va face licitatia la partizile pentru populatie? 



D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,raspunde intrebarii prin a arata faptul ca d-nul sef de ocol a 

venit si a spus ca preturile stabilite printr-o hotarare anterioara sunt mici fapt pentru care este necesar a se 

adopta o alta hotarare cu preturi majorate. 

2.D-nul consilier Scurtu P.Vasile intreaba, cand se va licita si care este stadiul proiectului cu apa 

potabila care se va face de la Izvorul Ursului? 

d-nul Calus Toader-Vasile,viceprimar arata faptul ca,liicitatia este tot contestata, statia de tratare va 

fi la Haliboc, altceva nu stie. 

3.D-nul Rus I.Ioan I- presedintele de sedinta atentioneaza faptul ca, este necesar a se consolida 

piciorul podului din centru deorece odata cu aluviunile si gheturile din acest an a fost spalat si albia raului 

Rebra s-a adancit. Podul trebuie consolidat. 

 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. 
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