
																							ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD                 
CONSILIUL LOCAL PARVA     
 
 
 

HOTARARE 
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 

 
Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 11.12.2018 in prezenta a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie 
 

Avand in vedere: 
  -raportul nr.3316 din 05.12.2018 intocmit de secretarul comunei prin care se arata 
necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru decembrie 2018,ianuarie, februarie 2019; 
  -expunerea de motive nr.3317 din 05.12.2018 intocmita de primarul comunei Parva,d-nul 
Strugari Ioan; 
  -avizul favorabil nr.3375 din 10.12.2018 al Comisi administratie publica,juridical si de 
disciplina, agricultura,silvicultura. 
  -prevederile Hotararii Consiliului Local Parva nr.55 din 25.06.2016 privind constituirea 
Consiliului local Parva; 
  -tinand cont de art.9 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.6732002; 
 In temeiul prevederilor art.35 alin.(1) art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar: 
 

HOTARASTE: 
 

            ART. 1. Se alege presedintele de sedinta domnul CALUS TOADER-VASILE,care va conduce 
sedintele consiliului local pe o perioada de 3 luni in anul 2018-2019, incepand cu data adoptarii prezentei 
hotarari. 
 ART. 2. Hotarareaa se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie fiind 9 “pentru” 
si o”abtinere”din totalul de 10 prezenti. 
 ART. 3. Prezenta  hotarare va  fi  adusa  consilieri la  cunostinta publica,prin afisare la 
avizierul din sediul Primariei comunei   Parva  si  orice  alte  mijloace,si comunicata prin grija  
secretarului comunei Parva, prin compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul,cu ; 

                                                 - Institutia Prefectului  judetului Bistrita-Nasaud; 
     - consilierii locali, 
     - domnul Strugari Ioan-primarul comunei, 
 
 

PRESEDINTELE	DE	SEDINTA,	 	 	 CONTRASEMNEAZA	SECRETAR,	
																																	CALUS	TOADER-VASILE	 	 																														CALUS			IOAN	

	
	

	

	

	

	 			 	 			

Nr.		50	
Din		11.12.2018.	
	



	
	
	
                       ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         Nr.3316 din 05.12.2018.   
 
 
         
                                                    
                                                                                  R A P O R T 

                             privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 
 
  Subsemnatul Calus Ioan- secretarul comunei Parva 
       
 Avand in vedere: 
  -necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2018,ianuarie, 
februarie 2019; 
  -prevederile Consiliului Local Parva nr.55 din 25.06.2016 privind constituirea Consiliului 
local Parva; 
  -tinand cont de art.9 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.6732002; 
 In temeiul prevederilor art.35 alin.(1) art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar: 
 
         Constat necesitatea  adoptarii unei hotarari prin care sa fie ales presedintele de sedinta  pentru lunile 
decembrie 2018,ianuarie, februarie 2019. 
 
 
 
 
 
       INTOCMIT SECRETAR, 
                            CALUS IOAN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
												ROMANIA	
JUDETUL	BISTRITA	NASAUD	
PRIMARIA	COMUNEI	PARVA	
NR.3317	DIN	05.12.2018.	
	
	
	

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 

	
	

														Primarul	comunei	Parva	având	în	vedere:	
															
	 Avand	in	vedere:	
														 	 -necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2018,ianuarie, 
februarie 2019; 
  -prevederile Consiliului Local Parva nr.55 din 25.06.2016 privind constituirea Consiliului 
local Parva; 
  -tinand cont de art.9 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.6732002; 
 In temeiul prevederilor art.35 alin.(1) art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar: 
	
	
																																																																								MOTIVEZ:	
 
 Necesitatea  adoptarii unei hotarari prin care sa fie ales presedintele de sedinta  pentru lunile 
decembrie 2018,ianuarie, februarie 2019 pentru faptul ca d-nul RUS T.TOMA a fost presedinte pentru 
cele trei luni trecute. 
   
 
 
 
 
                       PRIMAR, 
               STRUGARI IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia		Administratie	Publica,Juridica	si	de	Disciplina,Agricultura-Silvicultura,	

Apararea	Ordinei	Publice,Respectarea	Drepturilor	si	Libertatii	Cetatenilor	
Nr. _______/ _________________2018 

 
 
 

                                                                                    RAPORT 
																																																																										asupra hotărârii (proiect)  

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 
       

 
	 In	 sedinţa	 Comisiaei	 Administratie	 Publica,Juridica	 si	 de	 Disciplina,Agricultura-Silvicultura,Apararea	
Ordinei	 Publice,Respectarea	 Drepturilor	 si	 Libertatii	 Cetatenilor	 de	 pe	 lângă	 Consiliul	 Local	 al	 comunei	 Parva	
potrivit	art.44(1),		art.54(4)		şi	(5)	din	Legea	215/2001	a	administratiei	publice	locale	cu	modificările	si	completările	
ulterioare	,	azi	_____________2018,	am	luat	în	discuţie	proiectul	de	hotărâre	susmenţionat		si	constăm	că	:	
	

 Acesta se încadrează în:  
	 	 -necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2018,ianuarie, 
februarie 2019; 
  -prevederile Consiliului Local Parva nr.55 din 25.06.2016 privind constituirea Consiliului 
local Parva; 
  -tinand cont de art.9 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.6732002; 
 In temeiul prevederilor art.35 alin.(1) art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia  publica locala-republicata cu modificari si completar: 
 
 
       H O T A R A S T E; 
 
 
Proiectul de hotărâre se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în forma propusă  de iniţiator 
cu un număr de_______voturi „pentru,”____ „împotrivă „şi ________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                  CICEDEA DUMITRU                                               RUS V. IOAN       
 
  
 


