
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 19.08.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.106/14.08.2019, pentru adoptarea a trei 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 11 in functie,lipsesc motivat d-nii;Scurtu N vasile si Rus 
I.Ioan II. 
 D-nul viceprimar Calus Toader-Vasile, solicita d-nilor cosilieri propuneri pentru alegerea unui 
presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni deorece d-nului Scurtu P.Vasiles i-a terminat perioada in 
care a fost presedinte de sedinta. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile il propune pe d-nul Calus Toader-Vasile propunere supusa la vot si 
aprobata de d-nii consilieri cu votul “pentru”a 8 consilieri din totalul de 9 prezenti,d-nul Calus Toader-
Vasile s-a abtinut, adoptindu-se hotararea nr.36. 

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 alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

Initiator primar,Strugari Ioan. 
 2. Hotarare (Proiect) privind mandatarea a unui consilier local care să faca parte din Adunarea 
Generala a Asociaţiilor din cadrul Asociatiei ,, Izvorul Someşului” care este organul de conducere a 
Asociaţiei. 

Initiator primar,Strugari Ioan. 
         3.Hotarare (proiect) privind   aprobarea preţurilor de pornire pentru licitaţia pe picior din partida  nr. 

6225- tăieri de conservare. 
  Initiator primar,Strugari Ioan. 

	 4.Raportul de activitate desfasurat de catre asistentii personali din comuna Parva in semestrul I al 
anului 2019. 
       Prezinta d-na Rus Saveta-Asistent social. 

5. 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 mandatarea a unui 
consilier local care să faca parte din Adunarea Generala a Asociaţiilor din cadrul Asociatiei ,, Izvorul 
Someşului” care este organul de conducere a Asociaţiei. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 
mandatarea a unui consilier local care să faca parte din Adunarea Generala a Asociaţiilor din cadrul 
Asociatiei ,, Izvorul Someşului” care este organul de conducere a Asociaţiei. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.37, cu votul a 9 consilieri din totalul de 11 
in functie. 

D-nul Calus Toader-Vasile -viceprimar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea 
adoptarii unei Hotarari (proiect) privind aprobarea preţurilor de pornire pentru licitaţia pe picior din partida  
nr. 6225- tăieri de conservare, motivand faptul ca s-a propus prin proiect suma de 250 lei/mc.fata de 220 
lei/mc. din APV-ul anexa.  

Se trece la discutii: 
1.D-omnul Singiorzan Vasile-consilier considera ca fiind taieri de conservare si cunoscandu-se 

faptul ca la Bancu padurea este buna sa se mearga si propune suma de 270 lei/mc. 



 
Nemai fiind alte discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta, cu propunerea facuta de d-

nul Singiorzan Vasile, Hotararea (proiect) privind aprobarea preţurilor de pornire pentru licitaţia pe picior 
din partida  nr. 6225- tăieri de conservare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 38, cu votul a 9 consilieri din totalul de 
11 in functie. 

Se prezinta,in continuoare, de catre d-na Rus Saveta-asistent social, Raportul de activitate desfasurat 
de catre asistentii personali din comuna Parva in semestrul I al anului 2019.  
 Nefiind discutii se trece la diverse: 

D-nul Singiorzan Vasile-consilier,intreaba, ce facem cu partizile pentru lemn de foc la populatie? 
Propune sa se faca partizi cu cantitati miici in toate zonele unde sunt solicitari. 

D-nul Calus Toader-Vasile –viceprimar spune ca s-a discutat cu oamenii, acuma sunt la afine dar 
pana la scarsitul lunii august sa-si depuna cereri iar cantitatea de lemn sa fie functie de solicitari. 

D-nul Scurtu P. Vasile-consilier, intreaba daca se va consolida sau nu,malul raului Rebra din fata 
Magazinului Mixt,peste apa la Rus Sevestian? 

D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar spune ca categori se va consolida.  
 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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