
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 18.01.2019 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.4/15.01.2019, 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  9 consilieri din totalul de 10 in functie,lipseste motivat d-nul Scurtu P.Vasile. 

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 aprobarea organizării Reţelei şcolare „Vasile Scurtu” din comuna 

Parva pentru anul şcolar 2019-2020. 
Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 

              2. Hotarare (proiect) privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie:„MODERNIZARE PODURI PESTE RAUL REBRA IN COMUNA PARVA, JUDETUL 
BISTRITA NASAUDʺ,  actualizati dupa  incheierea contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la 
bugetul local pentru  categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 
      Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.  
 3. Hotarare (proiect) privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie: “CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA 
"VASILE SCURTU" DIN LOCALITATEA PARVA, COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA 
NASAUD”,  actualizati dupa  incheierea contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la bugetul local 
pentru  categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL.    

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.   
             4. Hotarare (proiect) privind   aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2019 

modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, si aprobarea  
preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-destinatie   nevoi locale la populatie, 
preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  populatie; 
foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  
negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru anul 2019.        

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 
             5. Hotarare (proiect) privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2019, a 
documentelor, conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A. si   aprobarea  
preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-destinatie   nevoi locale la populatie, 
preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  populatie; 
foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  
negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru anul 2019.           

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.  
             6. Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta.           

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.   
  7. Hotararea (proiect) privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
effectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Initiator d-nul 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 aprobarea organizării Reţelei 
şcolare „Vasile Scurtu” din comuna Parva pentru anul şcolar 2019-2020.  

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind aprobarea 
organizării Reţelei şcolare „Vasile Scurtu” din comuna Parva pentru anul şcolar 2019-2020. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.1, cu votul a 9 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitie:„MODERNIZARE PODURI PESTE RAUL REBRA IN COMUNA PARVA, JUDETUL 
BISTRITA NASAUDʺ,  actualizati dupa  incheierea contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la 
bugetul local pentru  categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:„MODERNIZARE PODURI PESTE RAUL 
REBRA IN COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUDʺ,  actualizati dupa  incheierea 
contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la bugetul local pentru  categoriile de cheltuieli, care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL.	

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 2, cu votul a 9 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:“CONSOLIDARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SCURTU" DIN 
LOCALITATEA PARVA, COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUD”,  actualizati dupa  
incheierea contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la bugetul local pentru  categoriile de 
cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL.    

Nefiind alte discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:“CONSOLIDARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SCURTU" DIN 
LOCALITATEA PARVA, COMUNA PARVA, JUDETUL BISTRITA NASAUD”,  actualizati dupa  
incheierea contractelor de achizitii  si  asigurarea finantarii  de la bugetul local pentru  categoriile de 
cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL.   . 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 3, cu votul a 9 consilieri din totalul de 10 
in functie. 

D-nul viceprimar prezinta si explica Hotararea (Proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa 
pentru exploatare in anul 2019 modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului Silvic 
Dorna Candrenilor, si aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-
destinatie   nevoi locale la populatie, preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe 
picior pentru partizile pentru  populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile 
stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru 
anul 2019.         

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 4, cu votul a 9 consilieri din totalul de 10 

in functie. 
In continuoare se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind aprobarea  cotei de masă 

lemnoasă pentru exploatare în anul 2019, a documentelor, conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  
Somesului Mare  R.A. si   aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-
destinatie   nevoi locale la populatie, preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe 
picior pentru partizile pentru  populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile 
stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru 
anul 2019.           

Nefiind alte discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 5, cu votul a 9 consilieri din totalul de 10 

in functie. 
Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind aprobarea Planului de evacuare in 

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



Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 6, cu votul a 9 consilieri din totalul de 10 
in functie. 

Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind aprobarea planului de actiuni si lucrari 
de interes local ce vor fi effectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor 
social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedint acest proiect de hotarare. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 7, cu votul a 9 consilieri din totalul de 10 

in functie. 
Se trece la diverse. 
D-nul primar prezinta  HCJ nr.1 din 18.01.2019 privind  aprobarea planului de masuri pentru 

combaterea pestei porcine africane la mistreti in judetul Bistrita-Nasaud. 
Secretarul comunei arata obligativitatea depunerii de catre primar,viceprimar,consilierii locali si 

comisiile de specialitate a raportului de activitate pentru anul 2018,inmanand totodata,sub semnatura, o 
adresa catre acestia. 
 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. 
 
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
  CALUS TOADER-VASILE                                                           IOAN CALUS 
	


