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                                              PROCES  -  VERBAL 

 

Incheiat azi 23.11.2012 cu ocazia sedintei extraordinare  a Consiliului  local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia  primarului comunei Parva nr.101 din 20.11.2012,urmare  necesitatii  

adoptarii  a  unui  proiect de hotarare  initiate de d-ul primar  Strugari  Ioan. 

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

presedintelui de sedinta,un numar de 7 conslieri din totalul de 11 in functie, lipsand nemotivat d-nul 

Singiorzan I.Vasile, si Cicedea Dumitru. 

 La sedinta mai participa si angajatii Primariei comunei Parva si d-nul Scurtu Gheorghe. 

D-ul Calus Toader-Vasile  -presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de  la 

sedinta anterioara.Consilierii  analizeaza si aproba procesul verbal  cu votul a 7 consilieri”pentru” 

din numarul celor 7 prezenti, din  totalul de 11 in functie . 

             Domnul  presedinte de sedinta Calus Toader-Vasile  prezinta si  supune la vot   urmatoarea: 

  

          O R D I N E   D E  Z I : 

 

 1.Hotarare(proiect) cu privindrectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe 

anul 2012. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

2. Diverse. 

 

 Nemai fiind propuneri la oridinea de zi, aceasta este supusa spre aprobare si aprobata cu 

votul ‘’pentru’’ a unui numar de 7 consilieri din totalul de 7 prezenti. 

 D-nul Moisa Ioan,consilier intreaba,de ce se convoca asa urtgent si prin telefon aceasta 

sedinta, nu trebuie niste materiale care sa ajunga la consilieri ca alta data pentru asi spune si ei 

parerea? 

Primarul expica necesitatea convocarii acestei sedinte extraordinare asa urgent,motivand si 

facand explicatii la ceea ce inseamna rectificarea bugetului cu sumele primite si in acelasi timp si 

retrase de la invatamant. Hotararea trebuie sa ajunga cel mai tarziu luni 26.11.2012 la D.G.F.P.-

Bistrita-Nasaud pentru a se acoperi niste datorii fata de S.C.Ascora S.R.L. care are datori la stat de 

52.074 mii lei si care vor intra,prin compensare,in plata datoriei ce o avem noi catre aceasta 

soacietate. 

D-nul Moisa Ioan-consilier,intraba,daca o firma a licitat parchete si are datori, ce se intampla 

cu aceste datorii ? 

Primarul Strugari Ioan explica ca ; atunci cand ne referim la o societate care nu executa 

lucrari si nu are datorii la stat nu o putem analiza asa cum s-a discutat si ca ; la acele societati 

comerciale se vor face sechestru pe bunuri si vor fi actionate in instanta. 

In continuoare d-nul Primar Strugari Ioan,prezinta cele doua adrese primite in vederea 

rectificarii bugetului local pentru anul 2012. 

Se supune la vot Hotararea(proiect) cu privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2012.. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.39,cu votul a 7 consilieri din 

toutalul  de 7 prezenti. 

            Presedintele  de sedinta,domnul Calus Toader-Vasile,constata ca;  nu  mai  sunt discutii la 

sedinta si declara inchisa desinta consiliului local  drept pentru care s-a incheiat prezentul process 

verbal in 3 exemplare  din care unul se afisa la Avizierul de pe holul  Primariei comunei Parva,unul 

va fi pe Site-ul  iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR, 

                           CALUS TOADER-VASILE     CALUS IOAN 

 


