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P R O C E S    V E R B A L 
 Incheiat astazi 29.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata 
prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.43/25.03.2019, 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  11 consilieri din totalul de 11 in functie. 
 D-nul primar Strugari Ioan cere d-nilor consilieri a face propuneri pentru alegerea unui presedinte de 
sedinta deorece mandatul de presedinte pentru 3 luni a d-nului Calus Toader-Vasile a incetat. 
 D-nul Rus V.Ioan il propune pe d-nul Scurtu P.Vasile care este supus la vot si se aproba, adoptandu-se 
hotararea nr. 17 cu votul a 10 consilieri din totalul de 11 prezenti,se abtine d-nul Scurtu P.Vasile. 

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

D-nul Scurtu P.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 3 luni. 
Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 

              2. Hotarare (proiect) privind înscrierea provizorie a terenului de pe Dâmb (Centru), aflat în domeniul 
public al comunei Parva. 
      Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.  
  3. Hotarare (proiect) privind  stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică în comuna Parva.  

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.        
         4. 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	 înscrierea provizorie a 
terenului de pe Dâmb (Centru), aflat în domeniul public al comunei Parva. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind	 înscrierea 
provizorie a terenului de pe Dâmb (Centru), aflat în domeniul public al comunei Parva. 

Consiliul local analizeaza si aprobă,adoptand hotararea nr.18, cu votul secret a 11 consilieri din totalul 
de 11 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan,prezinta Hotararea (proiect) stabilirea componenţei echipei mobile pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în comuna Parva.    

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind stabilirea 
componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în comuna Parva. 

Consiliul local analizeaza si aprobă,adoptand hotararea nr.19, cu votul secret a 11 consilieri din totalul 
de 11 in functie. 

Se trece la diverse. 
D-nul  Calus Toader-Vasile-viceprimar,arata faptul ca sunt trei adrese de la Institutia Prefectului, 

Consiliu judetean si Agentia de mediu care se refera la curatenia de primavara in localitate, s-au dat saci de 
plastic la locuitorii din centrul comunei pentru hartie si plastic care peste 3 saptamani se vor ridica de catre 
Primaria Parva. Este dezastru prin comuna,se pun saci cu resturi menajere pe langa tomberoanele mari si sunt 
imprastiati de caini. 

D-nul Cicedea Dumitru-consilier, face referire la drumul de la Case si cere a se duce pe acest drum 
piatra sparta, copiii nu pot merge la scoala din cauza mizeriei de pe acest drum. 
 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.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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