
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 07.03.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Parva nr.55/02.03.2016, pentru adoptarea a 13 hotarari (proiect) la initiativa 
acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui de sedinta, 
un numar de  9 consilieri din totalul de 10 in functie,lipsind motivat d-na Flore Marina. 
 La sedinta mai participa si angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva. 

Presedintele de sedinta d-nul Moisa Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta anterioara 
care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Moisa  Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 
  
             O R D I N E    D E    Z I : 
 
1.Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2016. 

                                                            Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
                2. Hotarare (proiect) privind ingheierea executiei bugetare pentru anul 2015. 
     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
  3. Hotarare (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa  pentru exploatare in anul 2016, a pretului 
de referinta pentru calculul pretului de pornire la licitatie/negociere pentru calculul APV-ului pentru anul 2016, a 
modelului de Contract de furnizare a masei lemnoase,modelului de Contract prestari serviciimasa lemnoasa pe 
picior pentru partizile pentru populatie... 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
   4. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Arsita, in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
    5. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada de la Varnita, in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
     6. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada pe Dealul Tisei, 
in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
     7. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobililui,strada din Poclazi in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
     8. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Dupa Moara, in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
     9. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Sub Arsita, in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
                10. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Sub Ponce, in 
proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
  11. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Valea Caselor, 
in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 
    12. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada Valea de la 
Varnita, in proprietatea publica a comunei Parva. 
  13. Hotarare (proiect) privind respingerea plangerii administrative prealabile formulata de S.C.URBANA 
S.A impotriva Hotararii A.G.A,A.D.I.Deseuri Bistrita-Nasaud,nr.58 din 30.07.2015 si aprobarea corelativa a 
raspunsului asociatiei la plangerea administrativa prealabila formulata de S.C. URBANA S.A.,in fosrma prevazuta in 
Anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare si ca urmare,mentinerea Hotararii A.G.A. nr.58 din 30.07.2015 
ca temeinica si legala. 



14. Diverse. 
            Se supune la vot ordinea de zi. 
 Nefiind alte propuneri,este aprobata cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

D-nul Primar,Strugari Ioan prezinta,explica si motiveaza pe; capitole,art… necesitatea adoptarii unei 
hotarari privind  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 . 

Se trece la discutii asupra acestui proiect de hotarare . 
D-nul consilier Rus I.Ioan intreaba , suma de 25 mii lei este pentru transport piatra la drumuri si daca se 

poate exemplifica care sunt aceste drumuri? 
Domnul primar raspunde prin a mentiona faptul ca suma este mica va incerca sa pietruiasca un drum fapt 

pentru care roaga pe d-nii consilieri sa propuna care sa fie acest drum. 
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 23 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

Se prezinta,se motiveaza si se explica in continuoare de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind 
aprobarea ingheierii executiei bugetare pentru anul 2015. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 24 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 

In continuoare primarul comunei Parva prezinta explica si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari 
privind aprobarea cotei de masa lemnoasa  pentru exploatare in anul 2016, a pretului de referinta pentru calculul 
pretului de pornire la licitatie/negociere pentru calculul APV-ului pentru anul 2016, a modelului de Contract de 
furnizare a masei lemnoase,modelului de Contract prestari serviciimasa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru 
populatie.... 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 25 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 Primarul comunei prezinta si explica necesitatea adoptarii unei hotarari privind intabularea/inscrierea in 
Cartea Funciara a imobilului Strada Arsita,in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 26 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 Deasemenea d-nul primar prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari privind 
intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Strsds de la Varnita, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 27 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a 
imobilului Strada pe Dalul Tisei, in proprietatea publica a comunei Parva.  

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 28 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada din Poclazi, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 29 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada dupa Moara, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 30 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada sub Arsita, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 31 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 



D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada sub Ponce, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 32 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada Valea Caselor, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 33 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
Strada Valea de la Varnita, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 34 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 In continuoare d-nul primar prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari privind respingerea 
plangerii administrative prealabile formulata de S.C.URBANA S.A impotriva Hotararii A.G.A,A.D.I.Deseuri Bistrita-
Nasaud,nr.58 din 30.07.2015 si aprobarea corelativa a raspunsului asociatiei la plangerea administrativa prealabila 
formulata de S.C. URBANA S.A.,in fosrma prevazuta in Anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare si ca 
urmare,mentinerea Hotararii A.G.A. nr.58 din 30.07.2015 ca temeinica si legala. 

Nefiind discutii asupra acestui proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 35 cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 
10 in functie. 
 Se trece la diverse. 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile arata necesitatea spalarii drumului judetean deorece acesta a fost 
facut foarte bun iar acuma Dimex-ul a carat piatra cu masinile mari si este plin de noroi iar cand este cald se umple 

in casele oamenilor de praf.Deasemnea este necesaar a se face o rigola la starada Valea Platinului care sa 
bage apa de ploaie in paraul Valea Paltinului deorece apa se aduna de pe drum iar pe drumul judetean se 
duce pana la podul din jos. 

2. D-nul primar roaga si atentioneaza pe d-nii consilieri ca saptamana aceasta este programata 
Garda de mediu a veni in control,sa fie lamurit oamenii caci sanctiunile sunt mari.Atentie la depozitarea 
materialelor pe marginea drumului judetean. 
 Presedintele de sedinta d-nul Moisa Ioan constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise lucrarile 
sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare din care unul ramane la 
consiliul local, iar un exemplar se va afisa la Avizierul din holul Primariei comunei Parva. 
 
 
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
  MOISA IOAN                            IOAN CALUS 
 


