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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
            P R O C E S    V E R B A L 
 

 
 Incheiat astazi 16.10.2019 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.125/14.10.2019, pentru adoptarea 
a cinci hotarari (proiecte) la initiativa acestuia si a viceprimarului. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de  8 consilieri din totalul de 10 in functie,lipsesc motivat d-
nii;Scurtu P Vasile   si   Scridon  Dochia. 

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 16.10.2019. 
2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Parva din data de 07.10.2019. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de 

salubrizare;      Initiator: primar,Strugari Ioan. 
												4.-Hotarare	 (Proiect)	 privind	 aprobarea	 Regulamentului	 serviciului	 de	 salibrizare;	
Initiator:	primar,Strugari	Ioan.	

						5.-Hotarare	(Proiect)	privind	solicitarea	operatorului	SC	Supercom	SA	de	aprobare	a	tarifelor	
diferentiate,	conform	O.U.G.	nr.74/2018;						Initiator:	primar,Strugari	Ioan.	

					6.-Hotarare	 (Proiect)	 privind	 aprobarea	 Actului	 Aditional	 nr.	 2	 la	 Contractul	 1277/2018;																																								
Initiator:	primar,Strugari	Ioan.	

						7.-Hotarare	 (Proiect)	privind	 	 aprobarea	preturilor	de	pornire	pentru	 licitatia	pe	picior	din	
partizile	nr.6207	secundare	rarituri	si	nr.6225	taieri	de	conservare;	

	Initiator:	viceprimar,	Calus	Toader-Vasile.	

8.Intrebari.Interpelari. 
9.Diverse. 
        

	
  



 Nemaifiind 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 viceprimar Calus  Toader  Vasile  prezinta   primele 4  Hotarari   (proiect) de pe 
ordines  de  zi. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba  in unanimitate  de  voturi   Hotararile nr.46,47,48 
si 49 cu votul a 8 consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se prezinta in continuare si hotararea(proiect) de la puntul 7 al ordinei de zi.  
  
D-nul   consilier  Singiorzan  Vasile  intreaba daca  este  acces  la  partida  respectiva,iar 

dl.viceprimar raspunde ca este acces la  1 km ,iar in  continuare arata ca ar trebui  marit putin 
pretul  de  pornire la licitatie, fata de suma prezentata. Consiliul Local  analizeaza  si  aproba  in 
unanimitate  de  voturi   ca pretul sa fie  de 240 lei /m.c. de pornire la licitaie  adoptandu-se  
Hotararea nr.  50 cu votul a 8 consilieri din totalul de 10 in functie. 

 
 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 
	


