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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 15.12.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.178/11.12.2015, pentru adoptarea a unei hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui 

de sedinta, un numar de 10 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 6). 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 2. Diverse. 

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri,este aprobata cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

D-nul Primar,Strugari Ioan lipsind de la sedinta, se prezinta de catre d-nul viceprimar Calus 

Toader-Vasile hotararea (proiect) de la primul punct al ordnei de zi  cu privire la rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pe anul 2015, in cifre, explicand necesitatea convocarii acestei sedinte 

extraordinare si can e-a fost alocata suma de 75 mii lei pentru salarii,indemnizatii,contributii la 

invatamantul preuniversitar. 

 Ne fiind discutii 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. 40 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 Se trece la diverse. 

 1.D-nul consilier Birte Natu,intreaba, cine a indepartat pietroiul cazut la Podul lui Costan? 

 D-nul viceprimar Calus Toader-Vaile explica ca; s-au facut adrese si telefoane atat la Institutia 

prefectului,la Consiliul Judetean si ISU dar nu au intervenit nici una din aceste institutii. 

 2.D-nul consilier Moisa Ioan spune ca,ginerele sau cu TAF-ul dansului a indepartat piatra de pe 

carosabil. 

 D-nul Consilier Birte Natu mai intreaba daca s-a facut ceva cu lista de becuri la iluminatul public? 

 D-nul Calus Toader Vasile-viceprimar si consilier arata faptul ca au fost multe dintre becurile 

stradale care erau bune dar nu se aprindeau. 

 3.D-nul Singiorzan Vasile-consilier intreaba, s-au gatat partizile de lemn de foc la populatie si 

institutii? 

 4.D-nul consilier Rus V.Ioan care este si padurar, arata faptul ca este in cunostinta de causa, 

dansul si Rus George au terminat lemnul din cantonul dansilor iar Alexi Ioan mai are aproximativ 25 

mc. dar sunt repartizati la oameni urmand a fi scoase lemnele iar la Biserica ortodoxa se lucreaza a fi 

scoase lemnele chiar si astazi. 

 D-nul consilie Singiorzan Vasile mai intreaba pe d-nul Rus V.Ioan daca s-au dat lenele la acei 

oammeni bolnavi conform listei facute? 

 D-nul Rus V.Ioan spune ca s-au dus aceste lemne la domiciliul acestora enumerand acele persoane. 

 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. 
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