
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
            P R I M A R               

DISPOZIŢIE 
privind convocarea  Consiliului Local al comunei Parva în ședintă ordinara în data de 02.09.2020, ora 14.00  

 
Primarul comunei Parva,județul Bistrița-Năsăud 

 Având  în  vedere: 
      -raportul nr.2069 /27.08.2020 întocmit de secretarul general al comunei  dl. Căluș Ioan prin care se arata necesitatea 
convocarii ședinței ordinare,motivat de faptul ca este necesar analizarea  a unei hotarari (proiect) initiate  de  dl.primar  
Ioan  Strugari. 
      - tinand  cont  de prevederile  art.106 alin (3),art.133 alin (2) lit a),art.134 alin (1) lit.a) alin (3) lit. b) 
 art.154, alin.(1), art. 155, alin. (1), lit.a), alin. (2) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
       In temeiul prevederilor art.196.alin (1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
 

DISPUN: 
 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al comunei Parva, în şedinţa ordinară în data de 02.09.2020, ora 14.00, 
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 02.09.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

25.08.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Comunei Parva ,pe anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare: Comisiei Studii, Activităţi Economico-Financiare, Administrarea Domeniului Public si Privat al 
comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisiei de specialitate învățământ,sănătate și familie, muncă si 
protecție, socială, activități sportive și de agrement servicii publice si comerț, activități social-culturale, Comisiei 
Administraţie Publică, Juridică, Agricultură-Silvicultură. 

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

             Art.2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, Comisiilor de specialitate prin grija secretarului general al comunei Parva şi cu: 
                                    -Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
   -consilierii locali. 
 
 
 
 
 
 
              PRIMAR,                                     Contrasemnează secretar general al comunei , 
        STRUGARI IOAN             CĂLUŞ IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 101 
 din   27.08.2020.   
 
 
 
 



 
 
         
           ROMANIA 
JUDETUL BISTRIA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR. 2069 din 27.08.2020. 
 
 
 
 

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

02.09.2020, ora 14.00, la Primaria comuna Parva, nr.162 
 

                                          Subsemnatul;Calus Ioan-Secretarul general al comunei Parva: 
Avand in vedere: 

  - necesitatea convocarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, motivat de 
faptul ca; este necesar a se analiza 1 hotărâre (proiect), iniţiată de d-nul Strugari Ioan, primarul comunei 
Parva. 
                     - tinand  cont  de prevederile  art.106 alin (3),art.133 alin (2) lit a),art.134 alin (1) lit.a) alin (3) 
lit. b) art.154, alin.(1), art. 155, alin. (1), lit.a), alin. (2) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
                     In temeiul prevederilor 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  analizeze: 
 

1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 02.09.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

25.08.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Comunei Parva ,pe anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare: Comisiei Studii, Activităţi Economico-Financiare, Administrarea Domeniului Public si Privat al 
comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisiei de specialitate învățământ,sănătate și familie, muncă si 
protecție, socială, activități sportive și de agrement servicii publice si comerț, activități social-culturale, Comisiei 
Administraţie Publică, Juridică, Agricultură-Silvicultură. 

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

 
 
 

INTOCMIT  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PARVA, 
Căluş  Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 1 

La Dispozitia Primarului nr.101/27.08.2020. 
 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

 
1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 02.09.2020. 
2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de 

25.08.2020. 
3.-Hotărâre (Proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Comunei Parva ,pe anul 2020. 

                       Initiator: primar,Strugari Ioan. 
Transmis spre avizare: Comisiei Studii, Activităţi Economico-Financiare, Administrarea Domeniului Public si Privat al 
comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisiei de specialitate învățământ,sănătate și familie, muncă si 
protecție, socială, activități sportive și de agrement servicii publice si comerț, activități social-culturale, Comisiei 
Administraţie Publică, Juridică, Agricultură-Silvicultură. 

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

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PARVA       
CĂLUŞ  IOAN 


