
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
    P R I M A R 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva în data de 18.09.2019 

Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud, 
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ 
DISPUN: 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al comunei Parva, în şedinţa ordinară în data de 18.09.2019, ora 
14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Parva, cu următoarele materiale înscrise pe 
proiectul ordinii de zi (Anexa nr.1): 

1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
18.09.2019. 

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
19.08.2019. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nului Scurtu N. Vasile şi 
declararea vacant a locului de consilier. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 

Transmis spre avizare: Comisia de specialitate  Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca 
si de Disciplina,Apararea     Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, 
Agricultura-Silvicultura. 

4. Hotărâre (Proiect) privind desemnarea reprezentantilor consiliului local,primarului in component 
unor comisii de lucru la nivelul unitatii scolare, pe anul scolar 2019-2020. 

           Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate  pentru; Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale,Protecţia Mediului si Turism… 

         5.-	Hotărâre (proiect) privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare din comuna Parva catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 

            Initiator: primar,Strugari Ioan. 
   Transmis spre avizare:Comisia de specialitate Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale, Protecţia Mediului si Turism… 

											6.- Hotărâre (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie:”Consolidare,modernizare,extindere şi dotare Şcoala Gimnazială “Vasile Scurtu”din localitatea 
Parva, Judetul Bistriţa-Năsăud”,actualizat conform OUG nr.114/2018 si asigurarea finantarii de la bugetul 
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate;Studii,Activitati Economico-Financiare, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism. 

 7.-Hotarare(proiect) privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 

8.- Intrebari.Interpelari. 
9.- Diverse. 
Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie. 
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de 

sedinta, pe semnatura acestora. 
Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ’,grija secretarului comunei Parva, cu: 
   -Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 
   -consilierii locali. 

                             PRIMAR,                                      Avizat de legalitate secretar, 
                                    STRUGARI IOAN                                      CALUS IOAN 
 
Nr. 114 din 13.09.2019. 



              ROMANIA 
JUDETUL BISTRIA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR.2388 din 13.09.2019. 

R A P O R T 
 privind convocarea Consiliului local al comunei Parva in sedinta ordinara in data de 

18.09.2019, ora 14.00, la Primaria comuna Parva, nr.162 
        
                                          Subsemnatul;Calus Ioan-Secretarul comunei Parva: 
 

Avand in vedere: 
  - necesitatea convocarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, motivat de 
faptul ca; este necesar a se analiza un numar de 5  hotarari (proiect), initiate de d-nul Strugari Ioan,primarul 
comunei Parva. 

-prevederile art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

CONSTAT: 
 Domnule Primar Strugari Ioan,necesitatea  emiterii unei dispoziti prin care,conform proiectului 
ordinii de zi anexat: 

 1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
18.09.2019. 

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
19.08.2019. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nului Scurtu N. Vasile şi 
declararea vacant a locului de consilier. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 

Transmis spre avizare: Comisia de specialitate  Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca 
si de Disciplina,Apararea     Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, 
Agricultura-Silvicultura. 

4. Hotărâre (Proiect) privind desemnarea reprezentantilor consiliului local,primarului in component 
unor comisii de lucru la nivelul unitatii scolare, pe anul scolar 2019-2020. 

           Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate  pentru; Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale,Protecţia Mediului si Turism… 

         5.-	Hotărâre (proiect) privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare din comuna Parva catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 

            Initiator: primar,Strugari Ioan. 
   Transmis spre avizare:Comisia de specialitate Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale, Protecţia Mediului si Turism… 

											6.- Hotărâre (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie:”Consolidare,modernizare,extindere şi dotare Şcoala Gimnazială “Vasile Scurtu”din localitatea 
Parva, Judetul Bistriţa-Năsăud”,actualizat conform OUG nr.114/2018 si asigurarea finantarii de la bugetul 
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate;Studii,Activitati Economico-Financiare, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism. 

 7.-Hotarare(proiect) privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 

8.- Intrebari.Interpelari. 
9.- Diverse. 

 Sa se convoce Consiliul Local al comunei Parva, in sedinta ordinara de consiliu local care va avea loc 
in data de 18.09.2019, ora 14.00  la Primaria comunei Parva, nr.162, in care sa se analizeze: 
      

INTOCMIT SECRETAR, 
Calus Ioan 

 



 
ANEXA NR. 1 

La Dispozitia Primarului nr.114/13.09.2019. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
18.09.2019. 

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
19.08.2019. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nului Scurtu N. Vasile şi 
declararea vacant a locului de consilier. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 

Transmis spre avizare: Comisia de specialitate  Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca 
si de Disciplina,Apararea     Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, 
Agricultura-Silvicultura. 

4. Hotărâre (Proiect) privind desemnarea reprezentantilor consiliului local,primarului in component 
unor comisii de lucru la nivelul unitatii scolare, pe anul scolar 2019-2020. 

           Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate  pentru; Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale,Protecţia Mediului si Turism… 

         5.-	Hotărâre (proiect) privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare din comuna Parva catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 

            Initiator: primar,Strugari Ioan. 
   Transmis spre avizare:Comisia de specialitate Învătământ,Sănătate şi Familie, Activităţi 
   Social-Culturale, Protecţia Mediului si Turism… 

											6.- Hotărâre (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie:”Consolidare,modernizare,extindere şi dotare Şcoala Gimnazială “Vasile Scurtu”din localitatea 
Parva, Judetul Bistriţa-Năsăud”,actualizat conform OUG nr.114/2018 si asigurarea finantarii de la bugetul 
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare:Comisia de specialitate;Studii,Activitati Economico-Financiare, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism. 

 7.-Hotarare(proiect) privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 

8.- Intrebari.Interpelari. 
9.- Diverse. 
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie. 
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de 

sedinta, pe semnatura acestora. 
 

 
 
 

SECRETARUL COMUNEI 
CALUS IOAN 


