
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 18.01.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.7/18.01.2016, pentru adoptarea a 

cinci 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 aparatul de specialitate al primarului si d-nii Ordace Simion si 

Finegari Petru. 

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

comunei Parva. 

Presedintele de sedinta d-nul Moia 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul 

“Modernizare starazi in comunna Parva”. 

                                                            Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

                2. Hotarare (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la proiectul “Reabilitare 

Scoala Gimnaziala  Vasile Scurtu Parva” . 

     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     3. Hotarare (proiect) privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare centru civic al localitatii prin amenajare;trotuare,rigole,podete” 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     4. Hotarare (proiect) privind aprobarea aderari UAT Parva,din judetul Bistrita-Nasaud conform 

Acordului de parteneriat anexat  prezentei hotarari,in vederea depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare 

Locala) 2014-20200la Grupul local Pescaresc Bistrita-Nasaud. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     5.Hotarare (proiect) privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de TVA de 

20%pentru restul de executat la data de 01.01.2016. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.  

                6. 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 arata faptul ca; a fost necesar a se convoca aceasta sedinta 

estraordinara deorece este o etapa de depunere a unor proiecte cu finantare europeana iar dansul 

s-a gandit la trei cereri de proiecte,de unde provine necesitatea adoptarii unor haotarar, astfel: 

 Prezinta,motiveaza si explica Hotararea (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la proiectul “Modernizare starazi in comunna Parva”. 

 Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotarari privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la proiectul “Modernizare starazi in comunna Parva”.. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 3 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

 In continuoare d-nul primar prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei Hotarari 

(proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul “Reabilitare Scoala 

Gimnaziala  Vasile Scurtu Parva”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul “Reabilitare Scoala Gimnaziala  Vasile 

Scurtu Parva”. 

 



 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 4 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare centru civic al localitatii prin 

amenajare;trotuare,rigole,podete”. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare centru civic al 

localitatii prin amenajare;trotuare,rigole,podete”. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 5 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

 Se prezinta si se explica de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea 

aderari UAT Parva,din judetul Bistrita-Nasaud conform Acordului de parteneriat anexat  

prezentei hotarari,in vederea depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare Locala) 2014-20200la 

Grupul local Pescaresc Bistrita-Nasaud. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul Calus Toader-Vasile-consilier intreaba,la acest proiect de finantare este cotizatie 

 2.D-nul primar explica si rasbunde ca momentan nu este cotizatiie 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotarari privind aprobarea aderari UAT 

Parva,din judetul Bistrita-Nasaud conform Acordului de parteneriat anexat  prezentei hotarari,in 

vederea depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare Locala) 2014-20200la Grupul local Pescaresc 

Bistrita-Nasaud.  

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 6 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

 In continuoare d-nul primar prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de TVA de 

20%pentru restul de executat la data de 01.01.2016. Acest TVA este urmare a modificarii TVA-

ului de la 24% la 20%. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotarari privind aprobarea utilizariiunei 

sume,din excedentul anului precedent,pentru acoperirea integral a deficitului sectiunii de 

dezvoltare. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 7 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se trece la diverse. 

1. D-nul primar arata faptul ca in data de 24.01.2016 vom mai face o sedinta de consiliu la 

care va participa si presa si ca este necesar a se face curatenie in comuna deorece sunt pungi agatate 

prin radacinile racitilor de pe langa malul apei. 

 1. D-nul consilier Cicedea Dumitru considera ca ar fi bine ca d-nul Ordace Simion care este 

angajat al Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA sa vegheze asupra curateniei in  central 

comunei. 

 2. D-nul Ordace Simion considera ca un este de datoria dansului si ca acest lucru trebuie 

sa-l faca padurarii. 

 Primarul comunei explica cum se pot da atributiile si ca dansul poate imputernici o 

persoana care sa aplice si sanctiuni. 

 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 

 


