
                          ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

            P R O C E S    V E R B A L 

 

 Incheiat astazi 23.12.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.173/18.12.2019, pentru adoptarea a doua 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 Singiorzan Vasile, supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Singiorzan Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al comunei Parva, în şedinţa ordinară în data de 23.12.2019, 

ora 10.00, 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 

23.12.2019. 

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

13.12.2019. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 

               4.-Hotarare (Proiect) privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan.  

            5.-Hotarare (Proiect) privind aprobarea preţurilor de pornire pentru licitaţia pe picior din partizile  

nr. 623D- accidentale I,  nr. 6225- principale codru şi 6257- secundare rărituri. 

                        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 aprobarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2020.  

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2020. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.61 cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea taxelor  speciale pentru 

anul 2020.  

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea taxelor 

speciale pentru anul 2020. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.62 cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea preţurilor de pornire 

pentru licitaţia pe picior din partizile  nr. 623D- accidentale I,  nr. 6225- principale codru şi 6257- secundare 

rărituri. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea preţurilor de 

pornire pentru licitaţia pe picior din partizile  nr. 623D- accidentale I,  nr. 6225- principale codru şi 6257- 

secundare rărituri. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.63 cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

 



 

Le diverse d-nul consilier Scurtu P Vasile intreaba de ce un a mai fost apa pe Damburi de cateva 

zile? 

D-nul primar au fost atatea decese,se consuma pentru sarbatori. 

  Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan 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 GENERAL UAT, 
                   SINGIORZAN VASILE                  IOAN CALUS 


