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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 10.12.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 238 din 08.12.2014,pentru analizarea si 

aprobarea a unei  hotarari(proiect) la initiativa acestuia. 

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

presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nii 

Finegari Petru si Singiorzan Vasile. 

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

             
     1. Informare privind modul de gospodarire a serviciului de salubrizare si apa-canal. 

Informeaza: Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei. 

      2.Hotarare (Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

             3.Diverse. 

 

Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 

aprobata in unanimitate de voturi. 

In continuoare se da cuvantu d-nul Calus Toader-Vasile–consilier(viceprimar) care prezinta 

informarea de la primul punct al ordinei de zi mentionand ca este multumit de faptul ca sunt numai 4 

familii care au ramas la plata la salubrizare. La plata apei este in derulare d-nul Branduse Nicolae fiind 

pe teren la incasari. 

In dreptul casei la Manoila este aruncat in apa un glazvant de vereanda in care sunt agatate 

pungi va merge sa vada cine a facut acest lucru. 

 Se trece la discutii:  

1.D-nul Rus V.Ioan-consilier,intreaba, se va urca cu masina pana la dansul?... ca daca da va face 

si dansul contract. 

Primarul comunei d-nul Strugari Ioan arata faptul ca; totate familiile pana la 4 persoane sunt 

oblígate a incheia un contract de salubrizare deorece in momentul cand s-a facut acest proiect au fost 

date toate gospodariile din comuna. Comuna este plina de mizerii trebuie sa adoptam o alta 

mentalitate. 

Apa trebuie platita de toti cei care sunt racordati deorece este o diferente mare intre contorul 

ce indica apa care intra in bazin si ce se plateste de cei care o folosesc. 

Primarul comunei Parva, d-nul Strugari Ioan,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei 

hotarari cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014. 

Se trece la discutii: 

1.D-na Flore Marina –consilier,intreaba, s-a primit sume si pentru plata cadrelor didactice 

care au castigat prin hotarari judecatoresti? 

Primarul explica cum se distribuie súmele si ca pentru asaceva un s-au primit sume. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.41, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

 Diverse. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta cererea d-nului consilier (padurar) Rus V.Ioan care 

solicita reducerea la jumatate a sumelor care iau fost imputate dansului odata cu controlul ITRSV-

ului pentru predarea catre O.S.Sant. 



 Secretarul comunei intreaba, s-a primit un proces verbal de constatare de la ITRSV si daca 

acestia iau in considerare votul consilierilor din procesul verbal sau trebuie facut un proiect de 

hotarare? 

 D-nul Primar arata faptul ca; Curtea de conturi nu va admite niciodata scaderea unor sume, 

sume care sunt drept paguba din bugetul comunei si explica si cu situatia asupra HCL cu privire la 

aprobarea cotei si a pretului la lemnul de foc, fiind sunat de d-nul Claudiu de la contencios. 

 Consilierii locali propun ca aceasta cerere sa se reanalizeze intr-o alta sedinta dupa ce avem 

toate documentele. 

 D-nul Primar Strugari Ioan-prezinta notificarea Directiei Silvice Bistrita-Nasaud pentru 

plata datoriilor ce le avem catre acestia.Cere d-nilor consiglieri de a da vreo solutie. 

 In continuoare primarul comunei Parva, d-nul strugari Ioan, cere d-nlor consiglieri ca pana 

in sedinta urmatoare sa se gandeasca ce vom face cu cantonul de la Cosna,judetul Suceava in sensul 

de a aduce aceasta suprafata la O.S.Sant sau ramanem la Dorna Candrenilor.  

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina 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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