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P R O C E S    V E R B A L 

 

 Incheiat astazi 15.02.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.32/11.02.2019, pentru adoptarea a cinci 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,lipseste motivat d-nul Scurtu P.Vasile. 

 La sedinta mai participa si d-na Scridon Eudochia,membru supleant PSD. 

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.Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din comuna Parva în semestrul 

II al  anului  2018.  

               Informeaza d-na Rus Saveta-consilier al primarului. 

              2. Hotarare (proiect) privind validarea mandatului de consilier al d-nei Scridon Eudochia,supleant 

pe lista PSD si depunerea juramantului de catre aceasta. 

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 

              3. Hotarare (proiect) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud. 

      Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.  

  4. Hotarare (proiect) privind  aprobarea Strategei de dezvoltare a serviciului social in perioada 

2019-2020 la nivelul comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud.  

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.   

             5. Hotarare (proiect) privind   aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale admini- 

strate și/sau finanțate din bugetul local. 

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 

  6. Hotarare (proiect) privind stabilirea valorii de garantie a contractelor de concesiune incheiate de 

primaria Parva,pentru suprafete de teren propriettate publica a comunei Parva. 

Initiator d-nul 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 viceprimar Calus Toader-Vasile prezinta Hotararea (proiect) privind validarea mandatului de 

consilier al d-nei Scridon Eudochia,supleant pe lista PSD si depunerea juramantului de catre aceasta si 

Procesul de validare a comisiei de validare. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 

validarea mandatului de consilier al d-nei Scridon Eudochia,supleant pe lista PSD si depunerea 

juramantului de catre aceasta. 

Consiliul local analizeaza si aproba validarea d-nei Scridon Eudochia in functia de consilier al 

Consiliului local Parva ,adoptand hotararea nr.12, cu votul secret a 9 consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se citeste si depune Juramantul de catre d-na Scridon Eudochia. 

Nemai fiind alte discutii d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva, propune spre a se 

analiza in vederea adoptarii unei Hotarari (proiect) aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul 

comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud. 



 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 13, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre viceprimarul comunei Parva,d-nul Căluş Toader-Vasile, 

Hotararea (proiect) privind aprobarea Strategei de dezvoltare a serviciului social in perioada 2019-2020 la 

nivelul comunei Parva, județul Bistrita-Nasaud. 

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

aprobarea Strategei de dezvoltare a serviciului social in perioada 2019-2020 la nivelul comunei Parva, 

județul Bistrita-Nasaud. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 14, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre viceprimarul comunei Parva,d-nul Căluş Toader-Vasile, 

Hotararea (proiect) privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale admini- strate 

și/sau finanțate din bugetul local.  

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

aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 15, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre viceprimarul comunei Parva,d-nul Căluş Toader-Vasile, 

Hotararea (proiect) privind stabilirea valorii de garantie a contractelor de concesiune incheiate de primaria 

Parva,pentru suprafete de teren propriettate publica a comunei Parva. 

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

stabilirea valorii de garantie a contractelor de concesiune incheiate de primaria Parva,pentru suprafete de 

teren propriettate publica a comunei Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 16, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse. 

D-nul viceprimar arata faptul ca astayi a fost organiyata licitatie de masa lemnoasa la care nu s-au 

preyentat agentii economici pentru a licita si urmeaza a se mai tine o licitatie si apoi sa se negocieze, 

probabil nu le convine pretul. 

D-nul  Cicedea Dumitru,consilier arata faptul ca, sunt multi parinti care cer a se discuta situatia 

d+nului profesor de educatie fizica care vorbeste vilgar si cu un vocabular nepotrivit cu elevii.  

D-nul Singioryan Vasile+consilier arata faptul ca avem din partea consiliului local si a primarului 

reprezentanti in Consiliul de administratie a scolii deci acest aspect sa se discute la scoala si nu in sedinta 

de consiliu local. 

 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 
 


