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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 11.12.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata 

prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.180/07.12.2017, pentru adoptarea a unei 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,lipseste nemotivat d-nul Dumitrean Ioan si Rus 

Ioan II. 

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. Acceptarea propunerii Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” pentru Planul scolar 2018-2019. 

Prezinta d-na Flore Marina-Director scoala. 

    2. Hotarare (proiect) privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor 

aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de 

colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, 

conform Deciziei C.N.S.C. și a Deciziei Civile a Curții de Apel Cluj. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

   

            3. Diverse.     

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

analiza procedura initiata de catre Serviciul pentru Verificarea Legalitatii Actelor,Aplicarii Actelor 

Normative si Contencios Administrativ asupra H.C.L. Parva nr.46/29.09.2017 privind aprobarea infintarii 

unui depozit permanent de material lemnos in comuna Parva la Brigada Silvica, comunicata catre 

Presedintele de sedinta prin adresa nr.II/D/20.437 din 04.12.2017. 

 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 propunerea Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” pentru Planul scolar 2018-

2019 de la primul punct al ordinei de zi.  

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta aceasta propunere. 

Consiliul local analizeaza si aproba,cu votul “pentru”a 9 consilieri in vederea solicitarii avizului 

conform de la Inspectoratul Scolar judetean Bistrita-Nasaud. 

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

privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de 

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

depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 

managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei 

C.N.S.C. și a Deciziei Civile a Curții de Apel Cluj. 

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

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 66, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 

in functie. 

D-nul primar prezinta si motiveaza cum s-a luat H.C.L. Parva nr.46/29.09.2017 privind aprobarea 

infintarii unui depozit permanent de material lemnos in comuna Parva la Brigada Silvica, si procedura 

comunicata catre Presedintele de sedinta prin adresa nr.II/D/20.437 din 04.12.2017 si considera ca; 

materialul lemnos este pentru populatie si nu trebuie sa reanalizam hotararea,vom merge pe contencios in 

instanta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,cu votul “pentru”a 9 consilieri in vederea solicitarii avizului 

conform de la Inspectoratul Scolar judetean Bistrita-Nasaud. 

 



Se trece la diverse. 

D-nul Primar Strugari Ioan arata si prezinta Amenajamentul pastoral pentru persoanele fizice. 

D-nul Cicedea Dumitru-consilier intreaba, se mai solicita bani de la populatie pentru acest 

amenajament? 

D-nul primar explica care sunt pasii,de aceea s-a stabilit a nu se mai plati aceasta taxa si sa fie platita 

de catre Asociatia crescatorilor de animale.. 

2.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, considera ca este necesar a se scoate la licitatie 

materialul lemnos de lucru fag deorece este posibil a se degrada.  

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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