
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 19.02.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.23/12.02.2016, pentru adoptarea a opt 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,lipseste d-na Flore Marina. 

 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 insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si 

exercitarea activitatii de audit public intern. 

                                                            Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

                2. Hotarare (proiect) privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de 

salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud pentru perioada 2016-2020. 

     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     3. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum de 

exploatatie agricola Poieni, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     4. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a unui segment de 

drum din Drumul Forestier Varnita, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     5. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobililui Drum 

Agricol Cicerea, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     6. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum 

Agricol Preluca-Popi, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

     7. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum 

Agricol Preluca, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

                8. Hotarare (proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum 

Agricol Locurele, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

                9. 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,motiveaza si explica Hotararea (proiect) privind 

intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum Agricol Locurele, in proprietatea publica 

a comunei Parva. 

 Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 15 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

(proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum Agricol Preluca, in 

proprietatea publica a comunei Parva. 



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

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 16 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 Drum Agricol Preluca-Popi, in proprietatea publica a comunei Parva. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 17 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobililui Drum Agricol Cicerea, in proprietatea publica 

a comunei Parva. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 18 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului Drum de exploatatie agricola Poieni, in 

proprietatea publica a comunei Parva. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 19 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

(proiect) privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a unui segment de drum din Drumul 

Forestier Varnita, in proprietatea publica a comunei Parva. 

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

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 20 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta hotararea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 21 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

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

(proiect) privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare in judetul 

Bistrita-Nasaud pentru perioada 2016-2020. 

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

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 22 cu votul “pentru” a 9 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 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 

 


