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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 16.12.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.205/13.12.2016, pentru adoptarea a sase 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 motivat d-nul Calus Toader-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 stapilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 
2.Hotarare (proiect) privind taxele speciale pentru anul 2017. 
     Initiator; Primar Strugari  Ioan.  
3.Hotarare (proiect) privind aprobarea Regulamentului de pasunat pe teritoriul administrativ al comunei 
Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 
4.Hotarare (proiect) privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile apartinand comunei 
Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 
5.Hotarare (proiect) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Modernizare strada 
Valea Paltinului si strada La Borcut in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”. 
     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 
6.Hotarare (proiect) privind aprobarea achizitiei de 4000 ml. Politub D75,4.000 ml. Politub D63 si accesorii. 
     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

 

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

unanimitate de catre consilierii local. 

D-nul primar explica necesitatea convocarii acestei seidinte,importante ei prin aceea de a se stabili 

impozitele si taxele locale, a taxelor speciale si a regulamentului de pasunat pe teritoriul administrativ al 

comunei Parva. 

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

privind stapilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017,aratand faptul ca súmele sunt aceleasi din acest an. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 93, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

In continuoare se prezinta si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, 

Horararea (proiect) privind taxele speciale pentru anul 2017. 
Se trece la discutii: 
1.D-nul Birte Natu-consilier arata faptul ca;este necesar a se pune la fiecare familia apometru pentru a plati 

dupa cat consuma. 
D-nul primar Strugari Ioan arata faptul ca; de moment se merge pe pausal. 
De asemenea mai arata faptul ca; la apa taxa este de 5 lei/persoana.La familia car esta vara in camp taxa 

este de 1,5 lei. 
Proiectul pentru apa si canalizare pentru únele zone este declarat eligibil 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 94, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 



 

Se pune in discutie si analiza de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea 
Regulamentului de pasunat pe teritoriul administrativ al comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud, care s-a facut dupa 
amenajament. 

Considera si asa a prevazut in proiect ca iesitul la pasunat sa se faca dupa 1 mai si explica tot ce prevede 
acest regulament. Atunci cand nu vor fi animale se va putea inchiria la oameni din alte localitati. 

D-nul primar prezinta si sanctiunile care se pot aplica. 
1.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba, cum se va face repartizarea pasunilor,cum se va organiza 

licitatia? Sunt mai multi cetateni  care detin un numar mare de animale ce facem se liciteaza unul pe celalalt? 
Considera ca,pentru a se licita acelasi bloc fizic trebuie vazuna si incarcatura animalelor la hectar (UVM). 

D-nul primar arata faptul ca nu putem face inchirierea sau concesionarea  pasunilor numai cu respectarea 
prevederilor Legii nr.215/2001. 

2.D-nul consilier Cicedea Dumitru arata faptul ca va iesi o brambureala,mai bune sa se mearga la rand cum 
a fost si anul trecut si anul acesta. 

D-nul Singeorzan Vasile spune ca, nu este vorba de rand si este vorba de ce se va face cu ceilalti gospodari 
care sunt membri,care au animale…acestea vor ramane pe dinafara? 

3.D-nul consilier Scurtu Vasile arata faptul ca, in primul rand trebuie facuta cooperativa si cooperativa sa 
vina la licitatie. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 95, cu votul a 8 consilieri “pentru” si 2 

“äbtineri” in persoana d-nilor Singiorzan Vasile si Scurtu P Vasile din totalul de 10 prezenti. 

In continuoare se pune in discutie si se explica de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind 
aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile apartinand comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 96, cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 prezenti. 
Se pune in discutie si se motiveaza de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investitiei “Modernizare strada Valea Paltinului si strada La Borcut in comuna Parva, judetul 
Bistrita-Nasaud”. 

D-nul primar arata faptul ca; a fost omisa o portiune de strazi, ceea de pe Valea Paltinului si Valea Vinului, 
prezentand valoarea totala a portiunilor de drum si de unde pana unde este amplasat. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 97, cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 prezenti. 
Se pune in discutie si se motiveaza de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea achizitiei de 

4000 ml. Politub D75,4.000 ml. Politub D63 si accesorii. 
D-nul primar motiveaza necesitatea cumpararii acestui politub si asa cum s-a angajat fiecare consilier,in 

sedinta anterioara, sa vina cu 2 oameni. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan supune la vot acest proiect. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 98, cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 prezenti. 

La  diverse d-nul primar arata situatia lemnelor de foc pentru populatie  si pana la data de 

31.12.2016 sa se faca vanzarea masei lemnoase ramasa. 

Mai arat faptul ca astazi s-a primit cel mai mare ordin de plata care la avut comuna pana acuma. 

 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.   

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

             RUS  V. IOAN                                      IOAN CALUS 
 


