
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 13.08.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.126/09.08.2018, pentru adoptarea a sase hotarari 
(proiect) la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui de 
sedinta, un numar de  8 consilieri din totalul de 11 in functie,lilsind nemotivat d-nii Dumitrean Ioan,Rus 
I.Ioan II si Singiorzan V. Vasile. 

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  trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilului Scoala Gimnazială 
“Vasile Scurtu” Parva, clădire care face parte din domeniul public al comunei Parva în scopul demolării acesteia.   
      Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 
               2.Hotarare (proiect) privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de 
achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor 
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 
1908/02.09.2016. 

     Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 
     3.Hotarare (proiect) privind stabilirea pretului de pornire la licitatie a masei lemnoase din partida nr.6123 
cu un volum brut de 645 mc. din proprietatea comunei Parva,administrata de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 
      Initiator :Primar-Strugari Ioan. 
    4.Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor,fenomenelor 
meteorologice periculoase,accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale, al comunei Parva, 
judetul Bistrita-Nasaud. 

Initiator :Primar-Strugari Ioan. 
               5.Hotarare (proiect) pentru modificarea HCL nr.27/12.07.2018 privind aprobarea scoaterii din circuitul 
agricol a terenului în suprafață de 900 m.p. situat în extravilanul Comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud în vederea 
realizării obiectivului de investiţii ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de  grajd in comuna Parva 
judetul Bistrita Nasaud”. 

Initiator :Primar-Strugari Ioan. 
  6.Hotarare (proiect) privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a 
acordului de parteneriat. 

Initiator :Primar-Strugari Ioan 
            
        7.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 articole si explica Hotararea (proiect) privind trecerea în 
domeniul privat al comunei Parva a imobilului Scoala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva, clădire care face parte din 
domeniul public al comunei Parva în scopul demolării acesteia.   
            Ne mai fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilului Scoala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva, clădire care face 
parte din domeniul public al comunei Parva în scopul demolării acesteia.   

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 32, cu votul a 8 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 aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție 
publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 
managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016. 



Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de 
salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de 
Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 33, cu votul a 8 consilieri din totalul de 
11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,Hotararea (proiect) 
privind stabilirea pretului de pornire la licitatie a masei lemnoase din partida nr.6123 cu un volum brut de 645 mc. 
din proprietatea comunei Parva,administrata de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 34, cu votul a 8 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 Planului de aparare impotriva inundatiilor,fenomenelor meteorologice periculoase,accidentelor la 
constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale, al comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 35, cu votul a 8 consilieri din totalul de 

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

pentru modificarea HCL nr.27/12.07.2018 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 
900 m.p. situat în extravilanul Comunei Parva, judetul Bistrita Nasaud în vederea realizării obiectivului de investiţii 
,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de  grajd in comuna Parva judetul Bistrita Nasaud”.  

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 36, cu votul a 8 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 proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat. 

Nefiind discuti se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 37, cu votul a 8 consilieri din totalul de 

11 in functie. 
 
Se trece la diverse. 
D-nul primar arata ca s-a reusit a se electrifica cu becuri LED toate zonele unde au exiztat becuri. 
A fost la d-nul director Roman la Electrica si s-a discutat cu privire la electrificarea zonei Valea 

Paltinului la care se va face plata in doua adica si Primaria comunei Parva va contribui. S-a intarzaiat 
lucrarile din mai multe motive das i s-a promis ca cat de repede acestea vor incepe. 
 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 
	


