
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 
 Incheiat astazi 29.10.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.140/24.10.2019, pentru adoptarea a trei hotarari 
(proiecte) la initiativa d-nului primar Strugari Ioan. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui de 
sedinta, un numar de  10 consilieri din totalul de 10 in functie. 

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.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

29.10.2019. 
2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din 

data de 16.10.2019. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind actualizara indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “ 

Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, jud. 
Bistrita- Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, 
Masura 07- “Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale”,Submasura 7.2-Investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
 4.-Hotarare (proiect) privind asumarea/neasumarea “Programului pentru scoli al Romaniei”pentru 
distribuirea produselor  lactate,a fructelor sau legumelor pentru elevii Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”din 
localitatea Parva. 

Initiator: primar,Strugari Ioan. 
 5.-Hotarare (proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Parva ca urmare a intrarii in vigoare a Codului administrative. 
  Initiator: primar,Strugari Ioan. 

6.- Intrebari.Interpelari. 
        7.-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 Hotărârea (Proiect) privind actualizara indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului “ Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in 
comuna Parva, jud. Bistrita- Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala 
prin program FEADR, Masura 07- “Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale”,Submasura 7.2-
Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.   

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind actualizara 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “ Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea 
de canalizare in comuna Parva, jud. Bistrita- Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de 
dezvoltare rurala prin program FEADR, Masura 07- “Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele 
rurale”,Submasura 7.2-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.51 cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 in functie. 

Se prezinta in continuare de catre d-nul primar, Hotararea (proiect) privind asumarea/neasumarea 
“Programului pentru scoli al Romaniei”pentru distribuirea produselor  lactate,a fructelor sau legumelor 
pentru elevii Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”din localitatea Parva.  



  
Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 

asumarea/neasumarea “Programului pentru scoli al Romaniei”pentru distribuirea produselor  lactate,a 
fructelor sau legumelor pentru elevii Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”din localitatea Parva. 

Consiliul local analizand si aproba,adoptand  hotararea nr.  52 cu votul a 10 consilieri “pentru” din 
totalul de 10 in functie. 

D-nul primar prezinta,explica si motiveaza Hotararea (proiect) privind aprobarea organigramei si a 
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Parva ca urmare a intrarii in vigoare 
a Codului administrative. 

Nu sunt discutii fapt pentru care presedintele de sedinta supune la vot Hotararea (proiect) privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Parva 
ca urmare a intrarii in vigoare a Codului administrative. 

Consiliul local analizand si aproba,adoptand  hotararea nr.  53 cu votul a 10 consilieri “pentru” din 
totalul de 10 in functie. 

La diverse d-nul primar arata faptul ca; Dispensarul uman va fi dotat,in viitor, cu tehnologie 
moderna pentru cabinet stomatologic,ecograf... aceastea fiind in afara Cabinetului medical individual 
(medicul de familie), cabinete la care vor veni odata sau de doua ori pe saptamana medici din afara 
localitatii. 
 Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile constata ca, nu mai sunt alte discutii,declara 
inchise lucrarile sedintei extraordinare 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 
	


