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

 

 Incheiat astazi 19.02.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.19/11.02.2020, 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  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:  

 

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 19.02.2020, 

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 

19.02.2020. 

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

30.01.2020. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

                           Initiator: primar,Strugari Ioan. 

  4.-Hotărâre (proiect) privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții pe anul 2020. 

Initiator: primar,Strugari Ioan. 

 5.-Hotărâre (proiect) privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 

effectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii  nr. 

416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Initiator: primar,Strugari Ioan. 

6.- Intrebari.Interpelari. 

        7.-Diverse. 

 D-nul primar Strugari Ioan,cere aprobarea d-nilor consilieri sa se mai introduca pe ordinea de zi si 

un proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire pentru licitatia pe picior din partizile nr.6207-

secundare-rarituri si nr.6225-taieri de conservare. 

 Consilieri locali aproba in unanimitate introducerea spre analiza si aprobare a acestui proiect de 

hotarare. 

 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 bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2020,explicand,motivand si prezentand proiectul de hotarare pe capitole,subcapitole, 

puncte acest proiect de hotarare.  

Arata dansul ca cea mai grea problema este plata asistentilor personali care sunt in numar de 41 si 

pentru care un s-a alocat de la bugetul de stat doar 50% pentru acestia iar 50% sa se achite de Primarie. 

Suma este de aproximativ 10 miliarde/an in banii vechi.Sunt luni din anul trecut care un sunt platiti 

asistentii personali. A fost in aceasta saptamana la Bucuresti si s-a promis de catre unii ministri ai 

Guvernului ca la o rectificare de buget sa se dea si acel procent de 50%. 

Este pera mult ca o UAT sa achite procentul de 50%, sunt localitati carea u aceasta posibilítate iar 

daca era asa cum a fost anul trecut sa se actite de catre primari 10%, considera ca acest procet se poa 

tachita de catre noi. 

Sunt lucrari in comuna care in acest an se vor realiza 100% cum ar fi,apa si canalizarea, 

electrificarea la Valea Paltinului si Dealul Paltinului… 

 



 

O alta suma mare care trebuie cheltuita este la mediu –ADI –deseuri,gunoaiele care sunt foarte 

foarte scumpe. 

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

venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.5 cu votul a 9 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea organigramei și a Statului 

de funcții pe anul 2020. 

Secretarul general UAT,Calus Ioan arata faptul ca acest proiect este facut la specialitatile si nr. de 

personal care s-a aprobat prin HCL nr.55/29.11.2019. 

Ne fiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind 

aprobarea organigramei și a Statului de funcții pe anul 2020. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.6 cu votul a 9 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea planului de actiuni si 

lucrari de interes local ce vor fi effectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de 

ajutor social potrivit Legii  nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind 

aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi effectuate in anul 2020 de catre persoanele 

apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii  nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.7 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 aprobarea preturilor de 

pornire pentru licitatia pe picior din partizile nr.6207-secundare-rarituri si nr.6225-taieri de conservare. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.8 cu votul a 9 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 in functie. 

Se trece la diverse: 

D-nul primar prezinta solicitarea/cererea d-nului Ordace Simion din comuna Parva nr.191 care cere 

d-nilor consilieri sa-I dea un raspuns prin care sa se arate ca, consiliul local sa nu fie parte in procesul cu 

privire la retrocedarea unor suprafete de pe Craia si care nu au fost retrocedate la nimeni si sa-I fie atribuita 

aceasta suprafata dansului. 

D-nul secretar general UAT Calus Ioan,arata faptul ca a fost in discutía consiliulului local si in anii 

anteriori, faptul ca aceste terenuri sunt in proprietatea comunei Rebra,fapt care este mentionat in CF-ul pe 

care d-nul Ordace Simion il anexeaza,respectiv REARAMARE. 

Nu este de competenta consiliului local a se pronununta asupra legilor fondului funciar iar consiliul 

local un poate a se pronunta ca se constituie sau nu intr.-un proces cu bunuri imobile care apartin altei 

localitati-comuna Rebra. 

 Consilierii local un se pronunta asupra acestei petitii. 

D-nul Rus T Toma-consilier,cere sa se amenajeze o rampa pentru vaccinarea,tratament la animale la 

Traian din Vale sa nu se mearga in fata Dispensarului uman cu ele. 

Secretarul general UAT cere d-nilor consilieri a isi face raportul pentru anul 2019 si sa-si depuna 

fiecare declaratiile de avere si de interés. 

 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 
 


