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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 Încheiat astăzi 02.09.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocată prin Dispoziţia primarului comunei Parva nr.101/27.08.2020, pentru adoptarea a unei hotărâri 
(proiecte) 1 la iniţiativa d-nului primar Strugari Ioan. 
  
 Şedinţa consiliului local se desfăşoara în sala de şedinţă din cadrul 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  9 consilieri din totalul de 10 în funcţie, lipsește motivat d-na 
Scridon Eudochia. 

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 
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. 

 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 9 consilieri prezenţi. 

D-nul primar Strugari Ioan prezintă Hotărârea (Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  al Comunei Parva ,pe anul 2020. 

Se supune la vot de către presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli  al Comunei Parva ,pe anul 2020. 

Consiliul Local  analizeaza  si  aproba, adoptand hotararea nr.31 cu votul a 9 consilieri “pentru” din 
totalul de 10 în functie. 

La diverse; 
D-nul primar Strugari Ioan îl întreabă pe d-nul brigadir silvic-consilier,Sîngiorzan Vasile ce e cu 

partizile la lemnul de foc pentru populație? 
D-nul Sîngiorzan Vasile-spune că s-au predat situațiile la d-nul ing.Sandu și urmează a veni APV-

urile. 
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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