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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 Incheiat astazi 28.02.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.37/25.02.2019, 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  8 consilieri din totalul de 10 in functie,lipseste motivat d-nul Scurtu P.Vasile,Scurtu 
N.Vasile si Singiorzan 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 solicitării  operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a 
tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  respectiv activitatea de 
colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri 
menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud. 

  Initiator primar,Strugari Ioan. 
2. 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 si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea solicitării  
operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din 
județul Bistrița – Năsăud  respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 
municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
aprobarea solicitării  operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public 
de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și 
transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor 
de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud. 

Consiliul local analizeaza si aproba Hotararea privind aprobarea solicitării  operatorului S.C. 
Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – 
Năsăud  respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv 
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din 
județul Bistrița-Năsăud,adoptand hotararea nr.17, cu votul secret a 8 consilieri din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse. 
D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba, care este  situatia cadastrului in localitate/ 
D-nul primar explica ca acesta nu se va putea face numai prin contributia si a cetatenilor lucru care 

nu este aprobat de Prefectura iar expertii nu sunt deacord cu pretul care se acorda de stat,exemplifica 
comunele care au inceput lucrarile de cadastrare si nu se termina din cauza acestor motive. 

Mai arata d-nul primar ca; drumul forestier de la Delutul Tisei a fost pus pentru a doua ora nu nu au 
fost participanti.Se va discuta cu proiectantii de a se mai scadea unde este posibil si a se pune la lucrarile 
mai grele astfel a se licita aceasta lucrare. Se va incepe lucrarile la poduri iar la scoala gimnaziala s-a 
inceput demolarea. A venit primavara trebuie sa incepem la curatenia de primavara cind va permite timpul. 
 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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