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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 Incheiat astazi 19.06.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.72/14.06.2019, pentru adoptarea a unei 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 11 in functie,lipsind motivat d-na Scridon Eudochia. 

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	aprobarea	rectificarii	bugetului	de	venituri	si	cheltuieli	pentru	anul	2019.	
	 	 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 prezenti. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind	 aprobarea	 rectificarii	
bugetului	de	venituri	si	cheltuieli	pentru	anul	2019.	

-D-nul primar explica de ce este necesara aceasta rectificare de buget,pentru ca s-a primit suma 
pentru poduri si trebuie sa mai adaugam noi o suma fapt pentru care este necesara finantarea proprie.	

Consiliul local analizeaza si aprobă,adoptand hotararea nr.31, cu votul secret a 10 consilieri din 
totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse. 
D-nul consilier Birte Natu-arata faptul ca in Valce unde s-a construit podul peste raul Rebra exista 

ramasa o groapa mare in asfalt si este pericol ca o masina sa sara in apa. 
D-nul Primar arata faptul ca inca se mai lucreaza la pod dar va merge pana acolo sa vada care este 

situatia. 
D-nul consilier Cicedea Dumitru-arata faptul ca a vorbit cu d-nul macedon care lucreaza la 

amenajarea pentru scurgerea apei din drumul judetean si ca sunt multe case care sunt sub drum si apa de 
ploaie va ramane in curtile acestor familii, trebuie sa se faca ceva pentru a se prelua apa din curte. 

 D-nul primar spune cafiecare familie care se afla in aceasta situatie sa-si plateasca toate piesele ce 
sunt necesare pentru a fi racordate la scurgere. 
 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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