
    ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
    P R I M A R    
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului local al comunei Parva în şedintă ordinară în data de 

28.07.2020, ora 14.00, la Primăria comunei Parva, nr.162 
 

Primarul comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud: 
Având în vedere: 

 -raportul nr.11743/24.07.2020 întocmit de secretarul general al comunei Parva, domnul Căluș Ioan 
prin care se arată necesitatea convocării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, motivat de 
faptul că este necesar a se analizarea una hotărâre (proiect) iniţiate de d-nul Strugari Ioan,primarul comunei 
Parva; 

-tinand cont de prevederile art.106 alin(3),art.129 alin.(3) lit.a), art.133 alin.(2) lit.a),art.134 alin.(1) 
lit.a),alin.(3) lit.a), art.137 alin.(1),art.138 alin.(2) lit.c),art.139 alin.(5) lit.c),art.154 alin.(1), art.155 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul prevederilor art.196, alin.(1),lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
 
                          D I S P U N : 
 
 ART. 1. Se convocă Consiliul local al comunei Parva, în ședință ordinară de consiliu local care va  
avea loc în data de 28.07.2020, ora 14.00  la  Primăria comunei Parva, nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

Ordinea de zi a şedinţei  ordinare va fi urmatoarea:  
 

1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 
28.07.2020. 

2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data 
de 17.07.2020. 

3.-Hotărâre (Proiect) privind modificarea organigramei şi statului de functii pe anul 2020. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 

Transmis spre avizare: Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare, Administrarea 
Domeniului Public si Privat al comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisiei pentru Învăţământ 
,Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie, Socială,Activitaţi Sportive şi de Agrement,Servicii Publice şi 
Comert, Activitati Social-Culturale, Comisia de specialitate Administratie Publica Locala,Juridica si de 
Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-
Silvicultura.         . 

4.- Intrebari.Interpelari. 
5.- Diverse. 

 ART.2. Prin grija secretarului comunei Parva, dispozitia va fi comunicata cu: 
   -Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 
   -Primarul comunei Parva d-nul Strugari Ioan; 
 

PRIMAR,                         Contrasemnează de legalitate secretar general, 
                STRUGARI IOAN                                                   CĂLUŞ IOAN 
 
 
 
 
 
 
Nr.81 din 24.07.2020. 
 
 



 
              ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR. 1743 din 24.07.2020. 
 

R A P O R T 
privind convocarea Consiliului local al comunei Parva în şedinţă ordinară în data de 

28.07.2020, ora 14.00, la sediul Primăriei comunei Parva, nr.162, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
                                          Subsemnatul;Căluş Ioan-Secretarul general al comunei Parva: 
 

Având în vedere: 
 - necesitatea convocării şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, motivat de faptul că  este 
necesar a se analizarea o hotărâre (proiect) iniţiată de d-nul Strugari Ioan primarul comunei Parva; 

-tinand cont de prevederile art.106 alin(3),art.129 alin.(3) lit.a), art.133 alin.(2) lit.a),art.134 alin.(1) 
lit.a),alin.(3) lit.a), art.137 alin.(1),art.138 alin.(2) lit.c),art.139 alin.(5) lit.c),art.154 alin.(1), art.155 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 -prevederile art.196, alin.(1),lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
CONSTAT: 

 
 Domnule Primar Strugari Ioan,necesitatea  emiterii unei dispoziţii prin care: 
 Să se convoce Consiliul Local al comunei Parva, în şedintă ordinară de consiliu local care va avea loc în 
data de 28.07.2020,ora 14.00 la sediul Primăriei comunei Parva, nr.162,în care să se analizeze: 

1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 28.07.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

17.07.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.                     

 4.-Hotărâre (proiect) privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 
20.02.2020 -29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud 
 5.-Hotărâre (proiect) privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau 
finanțate din bugetul local. 
                  
 
  

INTOCMIT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PARVA, 
Căluş Ioan 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ANEXA NR. 1 
La Dispoziţia Primarului nr.81/24.07.2020. 

 
PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 
 

 Art. 1. Proiectul ordinei de zi este urmatorul: 
1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

28.07.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data 

de 17.07.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind modificarea organigramei şi statului de functii pe anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare: Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisiei pentru Învăţământ 
,Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie, Socială,Activitaţi Sportive şi de Agrement,Servicii Publice şi 
Comert, Activitati Social-Culturale, Comisia de specialitate Administratie Publica Locala,Juridica si de 
Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-
Silvicultura.         . 

4.- Intrebari.Interpelari. 
5.- Diverse. 
Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul ordinei de zi la art.1. din prezenta dispoziţie. 
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi se înmânează consilierilor locali electronic. 

 
 
 
 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PARVA 
CĂLUŞ IOAN 

 


