
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 11.12.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.175/06.12.2018, pentru adoptarea a sapte 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 10 in functie. 
 D-nul primar Strugari Ioan, solicita d-nilor cosilieri propuneri pentru alegerea unui presedinte de 
sedinta pentru o perioada de 3 luni deorece d-nul Rus V.Ioan si-a terminat perioada celor trei luni in care a 
fost presedinte de sedinta. 
 D-nul Cicedea Dumitru il propune pe d-nul Calus Toader-Vasile propunere supusa la vot si 
aprobata de d-nii consilieri cu votul “pentru”a 9 consilieri din totalul de 10 prezenti,d-nul Calus Toader-
Vasile s-a abtinut, adoptindu-se hotararea nr.50. 

Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile, supune spre aprobare procesul-verbal de la 
sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Calus Toader-Vasile,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) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2019. 

      Initiator primar,Strugari Ioan. 
            3. Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 
      Initiator primar,Strugari Ioan. 
            4. Hotarare (proiect) privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii speciale elevilor 
din Comuna Parva, Judeţul Bistriţa- Năsăud care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, 
judeţene, naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori. 

Initiator primar,Strugari Ioan.  
            5. Hotarare (Proiect) privind trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilului clădirea de 
pe Dâmb, clădire care face parte din domeniul public al comunei Parva în scopul demolării acesteia.   
      Initiator primar,Strugari Ioan. 
            6. Hotarare (Proiect) privind trecerea în domeniul privat al comunei Parva a imobilelor„Pod la 
Cazan”, „Pod la Moară”, “Pod la Bârlogel”, „Pod în Corn” , „Pod sub Vâlcea”, “Pod la Dosul Şâpotului”, 
poduri care face parte din domeniul public al comunei Parva în scopul demolării acestora. 

Initiator primar,Strugari Ioan.    
7. Hotarare (Proiect) privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Parva pentru 

acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2018. 
Initiator primar,Strugari Ioan. 

8. 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 Hotararea (proiect) privind instituirea unor taxe speciale 
pentru anul 2019,propunand totodata de a se instituí,fata de cele de anul trecut si o taxa de peiaj pe drumul 
Axial Forestier Rebra care sa fie in suma de 7 lei fara TVA.  

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
instituirea unor taxe speciale pentru anul 2019. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.51, cu votul a 10 consilieri din totalul de 
10 in functie. 



Nemai fiind alte discutii d-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in 
vederea adoptarii unei Hotarari (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2018,propunand totodata si pentru iluminatul public suma de 30.000 lei si pentru invatamant suma de 3.000 
lei.  

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 52, cu votul a 10 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,Hotararea (proiect) 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii speciale elevilor din Comuna Parva, Judeţul 
Bistriţa- Năsăud care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, judeţene, naţionale şi 
internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori. 

1.D-nul consilier Scurtu P. Vasile intreaba daca se vor acorda premii pentru merite deosebite 
obtinute? 

D-nul primar raspunde ca si acestia vor beneficia. 
Nefiind alte discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 53, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 
D-nul primar prezinta si explica Hotararea (Proiect) privind trecerea în domeniul privat al comunei 

Parva a imobilului clădirea de pe Dâmb, clădire care face parte din domeniul public al comunei Parva în 
scopul demolării acesteia.   

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 54, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 
In continuoare se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind trecerea în domeniul 

privat al comunei Parva a imobilelor„Pod la Cazan”, „Pod la Moară”, “Pod la Bârlogel”, „Pod în Corn” , 
„Pod sub Vâlcea”, “Pod la Dosul Şâpotului”, poduri care face parte din domeniul public al comunei Parva 
în scopul demolării acestora. 

1.D-nul Consilier Singiorzan V.Vasile propune a se face un pod si la Izvorul Comarnicilor. 
D-nul primar arata faptul ca, nu se poate face poduri unde vrea fiecare si numai acolo unde sunt 

necesare penuru o anumita comunitate. 
Nefiind alte discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 55, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 
Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind alocarea sumei de 20.000 lei din 

bugetul local al comunei Parva pentru acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 
2018. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 56, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 
D-na director prof . Flore Marina, prezinta Proiectul  Planului de scolarizare propus pentru anul 

Scolar 2019/2020 ce este necesar in vederea obtinerii avizului conform de la Inspectoratul Judetean Scolar 
Bistrita-Nasaud in vederea adoptarii unei HCL pentru reteaua scolara 2019-2020. 

Consiliul local analizeaza si isi da acordul de principiu cu votul a 10 consilieri “pentru”. 
 Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-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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