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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 
 Încheiat astăzi 28.07.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocată prin Dispoziţia primarului comunei Parva nr.81/24.07.2020, pentru adoptarea a unei hotărâri 
(proiecte) 1 la iniţiativa d-nului primar Strugari Ioan. 
 Şedinţa consiliului local se desfăşoara în sediul Primăriei comunei Parva,nr.162. 
 La şedinţă participă,conform Registrului de prezenţă pe care secretarul general al comunei o prezintă 
preşedintelui de şedinţă, un numar de  8 consilieri din totalul de 10 în funcţie, lipseşte d-nul Rus I. Ioan II şi 
Bîrte Natu. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Căluş Toader-Vasile, supune spre aprobare procesul-verbal de la 
şedinţa anterioară care este aprobat în unanimitate de cei prezenţi.  

D-nul Căluş Toader-Vasile,preşedintele de şedinţă prezintă următoarea:  
 

O R D I N E    D E    Z I : 
 

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 ordinare 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. 
D-nul primar Strugari Ioan prezintă Hotărârea (Proiect) privind modificarea organigramei şi statului 

de functii pe anul 2020. 
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind modificarea 

organigramei şi statului de functii pe anul 2020. 
Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.26 cu votul a 8 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 în functie. 
La diverse; 

D-un primar prezintă măsurătorilr făcute de expert pentru drumul ce duce la Scoala Gimnayiala ,,Vasile 
Scurtu,, Parva şi preţurile aproximative pentru suprafeţele respective. Arată faptul că este necesară o 
întâlnire cu toţi proprietarii. Este necesar un nou raport de evaluare. 
 D-nul Sîngiorzan Vasile,consilier,care şi dănsul are o porţiune de drum, arată faptul că, daca se 
cumpără de la d-nul Ordace Simion atunci toti proprietarii trebuie despăgubiţi dar trebuie să ţinem cont de 
faptul că acel drum duce la primărie-şcoală că nu cerem noi să fie cumpărat terenul care face obiectul 
drumului de acces. 

Preşedintele de şedinta d-nul Căluş Toader-Vasile constată că, nu mai sunt alte discuţii,declară 
închise lucrările şedinţei ordinare drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare din 
care unul rămane la consiliul local,unul la Instituţia Prefectului, judeţul Bistriţa-Năsăud iar un exemplar se 
va afişa la Avizierul din holul Primariei comunei Parva. 
 
                        PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                              SECRETAR GENERAL, 
   CĂLUŞ TOADER-VASILE                                                        IOAN CĂLUŞ 
 


