
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 22.01.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.2/09.01.2017, pentru adoptarea a trei hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de  11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 D-nul primar Strugari Ioan, solicita d-nilor cosilieri propuneri pentru alegerea unui presedinte de 

sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

 D-nul Cicedea Dumitru il propune pe d-nul Scurtu I.Ioan propunere supusa la vot si aprobata de d-

nii consilieri cu votul “pentru”a 11 consilieri din totalul de 11,adoptindu-se hotararea nr.3. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu I. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

             O R D I N E    D E    Z I : 

            1.Hotarare (proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

 2.Hotarare (proiect) privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anului precedent,pentru 

acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare. 

                                                                        Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            3. Horarare (proiect) privind acordarea increderii mandatului special reprezentantului Consiliului 

local al comunei Parva,in vederea exprimarii votului in nAdunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare din judetul Bistrita-Nasaud,cu 

priivire la cererea de retragere unilaterala a comunei Chiochis,prin Consiliul local al comunei Chiochis,din 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul 

Bistrita-Nasaud. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 4. Diverse. 

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, care este 

aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

D-nul Strugari Ioan primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anului precedent,pentru acoperirea 

integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare. 

Nefiind discutii Hotararea (proiect) privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anului 

precedent,pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare este supusa la vot de catre 

presedintele de sedinta,d-nul Scurtu Ioan. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 1, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se prezinta de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan Horararea (proiect) privind 

acordarea increderii mandatului special reprezentantului Consiliului local al comunei Parva,in vederea 

exprimarii votului in nAdunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare din judetul Bistrita-Nasaud,cu priivire la cererea de retragere 

unilaterala a comunei Chiochis,prin Consiliul local al comunei Chiochis,din Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Serviicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Scurtu Ioan supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 2, cu votul a 11 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan constata ca, nu mai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare 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. 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

         SCURTU I. IOAN                          IOAN CALUS 
 


