
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 18.09.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.114/13.09.2019, 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  8 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsesc motivat d-nii;Scurtu P Vasile,Birte Natu 
si Rus I.Ioan II. 

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 încetarea de drept a mandatului de consilier a d-nului Scurtu N. Vasile şi 

declararea vacant a locului de consilier. 
																							 	 	 	 	 Initiator:	primar,Strugari	Ioan.	

2. 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. 
         3.-	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.	 

											4.- 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. 
 5.-Hotarare(proiect) privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 
Initiator primar,Strugari Ioan. 

6.- Diverse. 
 D-nul primar cere a se introduce spre informarea consiliului local un Raport de analiza privind starea 
invatamantului pestru anul scolar 2018-2019. 
 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi,cu 
propunerea facuta de d-nul primar, care este aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotararea (proiect) privind încetarea	 de	 drept	 a	
mandatului	de	consilier	a	d-nului	Scurtu	N.	Vasile	şi	declararea	vacant	a	locului	de	consilier. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind încetarea	
de	drept	a	mandatului	de	consilier	a	d-nului	Scurtu	N.	Vasile	şi	declararea	vacant	a	locului	de	consilier. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.39, cu votul a 7 consilieri din totalul de 10 
in functie. D-nul Scurtu N.Vasile s-a abtinut. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 
Hotarari (proiect) privind desemnarea reprezentantilor consiliului local,primarului in component unor 
comisii de lucru la nivelul unitatii scolare, pe anul scolar 2019-2020. 

Nemai fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect) privind 
desemnarea reprezentantilor consiliului local,primarului in component unor comisii de lucru la nivelul 
unitatii scolare, pe anul scolar 2019-2020. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 40, cu votul a 7 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

 



 
D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

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

Nemai fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect) privind 
aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Parva catre 
S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 41, cu votul a 7 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 
Hotarari (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. 

Nemai fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta, Hotararea (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. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 42, cu votul a 7 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 
Hotarari (proiect) privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL AL COMUNEI PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 

Nemai fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect) privind 
aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 
PARVA si REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 43, cu votul a 7 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

Se prezinta,in continuoare, de catre d-na Flore Marina-directorul Scolii Gimnaziale “Vasile 
Scurtu”Parva Raportul de analiza privind starea invatamantului pestru anul scolar 2018-2019. 
 Nefiind discutii se trece la diverse: 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta situatia privind electrificarea de la Valea Paltinului. 
Cu privire la sumele de rectificare a bugetului arata faptul ca am primit foarte putin respectiv 5 mii 

lei. Nu avem bani. 
 S-a intalnit cu AFIR Bucuresti si s-a promis ca atat procesele eligibile cat si cele neeligibile s-au 

analizat si ca sunt aceste promisiuni de a se finanta de la Guvernul Romaniei. 
 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. 
 
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
  CALUS TOADER-VASILE                                                           IOAN CALUS 
	


