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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

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

 

 Incheiat astazi 07.12.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.203/29.11.2016, pentru adoptarea a doua 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 11 in functie,lipsind nemotivat d-nul Singiorzan V. Vasile. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan, supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Rus V. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind numarul de utilizatori ai Serviciului de Salubrizare asumat si comunicat 

pentru intocmirea documentatiei de atribuiré. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

        2.Diverse. 

In continuoare se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, care este aprobata in 

unanimitate de catre consilierii local. 

Se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, Hotarare (proiect) 

privind numarul de utilizatori ai Serviciului de Salubrizare asumat si comunicat pentru intocmirea 

documentatiei de atribuiré. 

D-nul primar mai arata care este situatia in prezent situatia cu privire la serviciul de salubrizare. A 

fost prezent la o sedinta in acest sens si este necesar a se comunica numarul de beneficiaria i serviciului de 

salubrizare. Marea gresala a fost cand s-a scos la licitatie prin care s-a stabilit ca operatorul sa faca  plata de 

catre fiecare familia din comuna si astfel multi care nu beneficiaza de acest serviciu nu au platit. Sanctiunile 

pentru gunoaie se dau la primari. 

Numarul persoanelor beneficiare al serviciului de salubrizare este de 680 care poate fi modificat iar 

factura se platesste la primarie, astfel se va actualiza numarul de persoane care beneficiaza respectiv cei care 

locuiesc permanent sau temporar pentru a se putea face impunerea. 

Facturile vor veni lunar. Pana la 4 persoane se plateste iar peste patru nu iar cei care locuiesc 

temporar vor plati numai pe jumatate. 

D-nul viceprimar-Calus Toader-Vasile arata faptul ca este necesar ca, sa invatam oamenii pentru a se 

selecta deseurile pentrca altfel nu vor fi coléctate deseurile  

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotarare (proiect) privind numarul de 

utilizatori ai Serviciului de Salubrizare asumat si comunicat pentru intocmirea documentatiei de atribuiré.           

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 90, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei extraordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 3  exemplare din 

care unul ramane la consiliul local,unul la Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud iar un exemplar se 

va afisa la Avizierul din holul Primariei comunei Parva.   
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