
ROMANIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 Incheiat astazi 31.07.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.103/26.07.2019, pentru adoptarea a doua 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 11 in functie,lipsind motivat d-nul Rus Ioan II, Scridon 
Eudochia si Scurtu P.Vasile.  

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

D-nul Scurtu Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea; 
 
                                                      O R D I N E    D E    Z I : 

			 1. Hotarare (proiect) privind aprobarea Studiului de frezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentu obiectivul de investitie:”PUNTE TURISTICA SUSPENDATA,PESTE VALEA REBREI, 
IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

Initiator d-nul Primar Strugari Ioan. 
              2. Hotarare (proiect) privind  aprobarea preţurilor de pornire pentru licitaţia pe picior din partizile  

nr. 6200 şi nr. 6207- secundare, rărituri. 
      Initiator d-nul Primar Strugari Ioan.  
         3. 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 preţurilor 
de pornire pentru licitaţia pe picior din partizile  nr. 6200 şi nr. 6207- secundare, rărituri.	

Consiliul local analizeaza si aprobă,adoptand hotararea nr.34, cu votul secret a 8 consilieri din 
totalul de 11 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea Studiului de 
frezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentu obiectivul de investitie:”PUNTE TURISTICA 
SUSPENDATA,PESTE VALEA REBREI, IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

Consiliul local analizeaza si aprobă,adoptand hotararea nr.35, cu votul secret a 8 consilieri din 
totalul de 11 in functie. 
 Alte probleme la diverse : 
 D-nul primar arata faptul ca saptamana trecuta s-a semnat ultimul contract cu electrica pentru 
electrificarea de pe Valea Paltinului urmand ca noi sa gasim o forma de finantare de 4 miliarde lei si asta 
numai printr-un imprumut. 
 Restul lucrarilor care mai sunt continua,unele mai incet dar se vor realixa,exemplificand reteaua de 
apa si canalizare, podurile care sunt pe terminate lucrare care alte comune nu o au,lucrarile de colectare a 
apei pe Lunca. 
 Rus Toma-consilier, intreaba daca reteaua de apa se va termina pana in iarna? 
 D-nul primar raspunde cu faptul ca azi se toarna la bazinul de apa si sa speram ca se va termina 
lucrarea pana in iarna. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, intreaba, unde se va face partida de lemn de foc la populatie? 
 D-nul primar propune sa se faca,in toate zonele, cate 20 mc. 
 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu 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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