ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA
PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 30.01.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva,
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.9/23.01.2020, pentru adoptarea a patru 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 9 consilieri din totalul de 10 in functie.Lipseste motivat d-nul Scurtu P.Vasile.
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:
ORDINE DE ZI:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al comunei Parva, în şedinţa ordinară în data de 30.01.2020,
ora 13.00, 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
30.01.2020.
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de
23.12.2019.
3.-Hotărâre (Proiect) privind aprobarea majorareea salariilor la angajații Primariei comunei Parva.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
4.-Hotarare (Proiect) privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2020-2021.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
5.-Hotarare (Proiect) privind aprobarea cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2020, a
documentelor,conditiilor de exploatare la Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. si aprobarea
preturilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortarea fir cu fir-destinatie nevoi locale la populatie,
preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru populatie;
foioase si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile stabilite pentru licitatie deschisa sau
negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru anul 2020.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
6.Hotărâre (proiect) privind constituirea fondului de accsebilizare a pădurilor.
7.- Intrebari.Interpelari.
8.- 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 majorareea salariilor la
angajații Primariei comunei Parva.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea majorareea
salariilor la angajații Primariei comunei Parva.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.1 cu votul a 9 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind reorganizarea retelei scolare pentru
anul 2020-2021.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind reorganizarea retelei
scolare pentru anul 2020-2021.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.2 cu votul a 9 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea cotei de masă lemnoasă
pentru exploatare în anul 2020, a documentelor,conditiilor de exploatare la Ocolul Silvic Izvorul
Somesului Mare R.A. si aprobarea preturilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortarea fir cu fir

destinatie nevoi locale la populatie, preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe
picior pentru partizile pentru populatie; foioase si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile
stabilite pentru licitatie deschisa sau negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru
anul 2020.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea cotei de masă
lemnoasă pentru exploatare în anul 2020, a documentelor,conditiilor de exploatare la Ocolul Silvic Izvorul
Somesului Mare R.A. si aprobarea preturilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortarea fir cu firdestinatie
nevoi locale la populatie, preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe
picior pentru partizile pentru populatie; foioase si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate, preturile
stabilite pentru licitatie deschisa sau negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari, pentru
anul 2020.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.3 cu votul a 9 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind constituirea fondului de accsebilizare
a pădurilor.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind constituirea fondului de
accsebilizare a pădurilor.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.4 cu votul a 9 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
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.
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