
 
                                
               ROMANIA         
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
       COMUNA PARVA 
 

HOTARARE 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Parva, pe  
perioada aferentă lunilor  Mai,Iunie si Iulie 2009 

 
          Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara în prezenţa a 9 consilieri; 
 
 Avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.916/8.05.2009 a primarului comunei Parva,domnul Gheorghe Stelian; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

nr.915/08.05.2009 intocmit de domnul Calus Ioan, secretarul comunei Parva; 
- raportul/aviz  nr.995 din 20.05.2009 al Comisiei pentru Administratia Publica Juridica si de 

Disciplina, Apararea Ordinii si Linistii Publice, Agricultura-Silvicultura, Cadastru...; 
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.12/18.08.2008 privind constituirea 

Consiliului local Parva; 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.3/ 17 februarie 2009 privind alegerea presedintelui de 
sedinta ,Rus V.Ioan pentru o perioada de trei luni; 

- Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local Parva aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local Parva nr. 30 din 31.10. 2008; 

- prevederile art.9 si art.10 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.35/2002,pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functonare a consiliilor locale aprobata si modificata prin Legea 
nr.673/2002; 

In temeiul prevederilor art. 35(1),art.36(1)si(9),41, art 45 (1)  si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1. Se alege preşedintele de şedinţă a Consiliului local Parva, pe perioada aferentă lunilor, Mai, 
Iunie si Iulie 2009 a consilierului CALUS I.VASILE. 
 Art. 2. Se abroga Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.3/17.02.2009. 
 Art. 3.Hotararea se adoptata cu votul „pentru” a 9 consilieri din totalul de 9 in functie.  
            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  consilierul ales şi secretarul 
comunei Parva care o va comunica cu;  

-Institutia Prefectului - judeţul Bistrita-Năsăud. 
-Consilierii locali ai comunei Parva; 
 

          
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza secretar, 
 CALUS I.VASILE                                             CALUS   IOAN 
 
       
 
  
 
         
         
Nr.  10 
Din  21 MAI 2009. 
 


