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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 
 Încheiat astăzi 25.08.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocată prin Dispoziţia primarului comunei Parva nr.95/19.08.2020, pentru adoptarea a unei hotărâri 
(proiecte) 1 la iniţiativa d-nului primar Strugari Ioan. 
 Şedinţa se desfăşoară fiind înregistrată de TV. Sângeorz-Băi. 
 Şedinţa consiliului local se desfăşoara în Centrul de informare turistică al comunei Parva,nr.164. 
 La şedinţă participă,conform Registrului de prezenţă pe care secretarul general al comunei o 
prezintă preşedintelui de şedinţă, un numar de  10 consilieri din totalul de 10 în funcţie. 

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 

25.08.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

28.07.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind  acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află 

în situaţii de necesítate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii 
deosebite. 
                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
            4.-Hotarare (Proiect) privind aprobarea solicitării prelungirii scrisoride garanţie bancară 
nr.IG183300332/26.07.2018 în valoare de 2.508.008.11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-
IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2. 

Initiator: primar,Strugari Ioan. 
 5.-Hotărâre (proiect) privind diminuarea preţurilor la licitaţia masei lemnoase pe picior cu 23% din 
partizile cuprinse în lista de partizi. 
  Iniţiator ; primar Strugari Ioan. 

6.- Hotărâre(proiect) privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţia masei lemnoase pe picior din 
partida 6312 produse accidentale I. 
  Iniţiator ; Viceprimar Căluş Toader-Vasile.  

7.-Intrebari.Interpelari. 
8.-Diverse. 

 Nefiind alte propuneri se supune la vot,de către d+nul Căluş Toader-Vasile-preşedintele de şedinţă, 
ordinea de zi care este aprobată cu votul a 10 consilieri prezenţi. 

D-nul primar Strugari Ioan prezintă Hotărârea (Proiect) privind acordarea ajutoarelor de urgenţă 
familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesítate cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, explicând totodată cum se va proceda la acordarea 
acestora. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind acordarea ajutoarelor 
de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesítate cauzate de calamităţi naturale, 
incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, explicând totodată cum se va proceda la 
acordarea acestora. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.27 cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 în functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezintă Hotărârea (Proiect) privind aprobarea solicitării prelungirii 
scrisoride garanţie bancară nr.IG183300332/26.07.2018 în valoare de 2.508.008.11 lei de la Fondul de 
Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR 
măsura 7.2. 

D-nul Sîngiorzan Vasile-consilier,întreabă de ce se tot tărăgănează această lucrare? 
-1- 



 
D-nul primar explică şi arată faptul că firma care a contractat lucrarea are multe lucrări în derulare 

iar la această data este la Sibiu şi Tărgu Lăpuş. 
D-nul Scurtu P.Vasile-consilier -,întreabă, cât timp se prelungeste această scrisoare de garantare? 
Orice scrisoare se poate prelungi pe un an deorece după un an necesită multe avize care întârzie 

lucrarea. 
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea solicitării 

prelungirii scrisoride garanţie bancară nr.IG183300332/26.07.2018 în valoare de 2.508.008.11 lei de la 
Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin 
FEADR măsura 7.2. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.28 cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 în functie. 

D-nul primar Strugari Ioan prezintă Hotărârea (Proiect) privind diminuarea preţurilor la licitaţia 
masei lemnoase pe picior cu 23% din partizile cuprinse în lista de partizi,explicând de ce este necesară 
această diminuare. 

D-nul Sîgiorzan Vasile-consilier (şef de district silvic) arată faptul că nu toate partizile se 
încadrează în această diminuare a preţului şi că trebuie luate fiecare în parte. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind diminuarea preţurilor 
la licitaţia masei lemnoase pe picior cu 23% din partizile cuprinse în lista de partizi. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.29 cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 în functie. 

D-nul viceprimar Căluş Toader-Vasile prezintă Hotărârea (Proiect) privind aprobarea preţurilor de 
pornire la licitaţia masei lemnoase pe picior din partida 6312 produse accidentale I. 

D-nul Sîngiorzan Vasile-consilier propune să se mai pună 100 de lei/mc deorece acolo la Coşna se 
vinde bine. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea preţurilor de 
pornire la licitaţia masei lemnoase pe picior din partida 6312 produse accidentale I. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.30 cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 în functie. 

La diverse; 
D-nul primar mulţumeşte domnilor consilieri, acuma la încheierea mandatului şi find ultima 

şedinţă, pentru activitatea pe carea u desfăşurat-o în acest mandat şi înmânează fiecărui consilier o diplomă 
funcţie de numărul de mandate a fiecăruie, începând de la o stea până la 5 stele. 

Secretarul general al comunei,d-nul Căluş Ioan, arată faptul că a fost desemnat de către aparatulde 
specialitate al primarului ca, în numele acestora, acum la încheierea mandatului 2016-2020, să 
mulţumească d-nului primar Strugari Ioan şi viceprimarului comunei Căluş Toader-Vasile, pentru 
reralizările făcute la nivelul comunei Parva, urându-le acestora şi d-nilor consilieri, succes în alegeri.  

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. 
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