
                           ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

            P R O C E S    V E R B A L  

 

 Incheiat astazi 07.12.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.176/03.12.2015, pentru adoptarea a doua 

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. 

 La sedinta mai participa si angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Parva. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I.Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Rus I. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

 1. Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 (rectificarea 5). 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 2. Hotarare (proiect) privind  aprobarea Documentatiei tehnice nr.586/2014 si a 

Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti obiectivului “Alimentare cu Energie Electrica Grup 24 

Case,Zona Valea Paltinului, Comuna Parva, Judetul Bistrita-Nasaud”. 

                          Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 3. Informare cu privire la raportul Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud. 

                                                Prezinta:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 4. 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 hotararea de la primul punct al ordnei de zi  cu privire la 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, in cifre,capitole explicand necesitatea 

convocarii acestei sedinte extraordinare pentru ca s-a primit suma de bani pentru invatamant,asistenti 

persomali, primarie si alte lucrari de investitii mai mici, suma ce reiese din expunerea de motive 

urmare adreselor primite de la ANFP Bistrita-Nasaud.. 

 Nefiind discutii la acest punct se supune la vot,de catre presedintele de sedinta, Hotararea 

(proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 38 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 Primarul comunei d-nul Strugari Ioan prezinta,motiveaza si explica necesitatea adoptarii unei 

hotarari (proiect) privind  aprobarea Documentatiei tehnice nr.586/2014 si a Indicatorilor Tehnico-

Economici aferenti obiectivului “Alimentare cu Energie Electrica Grup 24 Case,Zona Valea 

Paltinului, Comuna Parva, Judetul Bistrita-Nasaud”. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 39 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 Se trece la discutii: 

1. D-nul consilier  Rus I.Ioan intreab daca putem contracta lucrarea? 

2. D-nul Strugari Ioan-primar raspunde ca da,se plateste la eléctrica el urmareste calitatea 

executiei. 

3. D-nul consilier Singiorzan Vasile arata faptul ca este foarte necesar sa se execute lucrarea 

pentru a beneficia toti oamenii din zona de curent. 

            Nefiind mai  fiind discutii la acest punct se supune la vot,de catre presedintele de sedinta, 

Hotararea (proiect) privind aprobarea Documentatiei tehnice nr.586/2014 si a Indicatorilor Tehnico-

Economici aferenti obiectivului “Alimentare cu Energie Electrica Grup 24 Case,Zona Valea 

Paltinului, Comuna Parva, Judetul Bistrita-Nasaud”. 

 



 

            Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 39 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 In continioare d-nul primar Strugari Ioan prezinta Raportul Camerei de Conturi a judetului 

Bistrita-Nasaud,urmare controlului efectuat la Primaria comunei Parva , oprindu-se la fiecare punct 

din raport explicand carentele ce le-a constatat Camera de Conturi,masurile si termenele de la fiecare 

punct panacand trebuie remediate aceste neajunsuri. 

 Diverse: 

 Se prezinta Tabelul cu lemnele de foc gratuit din zona Valea Paltinului. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus I.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, 

   RUS.I.IOAN               IOAN CALUS 


