
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

  

 Incheiat astazi 10.07.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.126/06.07.2016, pentru adoptarea a unei 

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 10 in functie.Lipseste nemotivat d-

nul  Scurtu P.Vasile. 

D-nul Cicedea Dumitru,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

1.Raport al primarului cu privire la lucrarile care sunt in executie in anul 2016 si cele propuse 

a se realiza pe viitor. 

    Prezinta Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

 2.Hotarare (proiect) privind alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului 

local al comunei Parva. 

                                                             Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

3. Diverse. 

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri este aprobata cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 in 

functie. 

 Primarul comunei Parva d-nul Strugari Ioan,prezinta primul punct al ordinei de zi cu 

explicatii pentru fiecare lucrare care la aceasta data se afla in executie. 

 1.D-nul consilier Singiorzan V.Vasile intreaba; care este termenul pana la care trebuie sa fie 

finalizata lucrarile care se executa in acest an. 

 D-nul primar raspunde ca in 2017 iar in continuoare enumara unele din lucrari; Curent pe 

Valea Paltinului, terminarea constructiei de la magazia de lemne iar la etaj se va muta arhiva 

Primariei, se lucreaza la PUG unde s-a reusit a se otine avizul de la Agentia de Mediu, imprejmuirea 

la scoala unde s-a blocat  finantarea. 

 Pentru viitor avem trei hotarari pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici care 

privesc extinderea retelei de apa si canalizare. Apa se va aduce de la Izvorul Ursului iar canalizarea 

sa se faca si pe strazile laterale unde nu exista canalizare si extinsa pana la Bradatel. 

 De asemenea mai avem asfaltarea strazilor laterale, drumul forestier de la Dealul Tisei si 

Izvorul Ursului. 

 O problema impotanta este rezolvarea domeniului public unde este necesara semnatura de la 

cetateni si mai ale la drumuri. 

 2.D-nul consilier Rus I.Ioan,considera ca trebuie sa fie multa atentie la lucrari dand exemplu 

electrificarea unor zone a caror dosare au expirat. 

 Se trece la punctul 2 al ordinei de zi in care d-nul Calus Toader-Vasile prezinta hotararea 

(proiect) privind alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Parva, sulicitand aprobarea consiliului local pentru 3 comisii pe care le citeste din proiectul de 

hotarare,cu un numar de 5 consilieri fiecare. 

 Consiliul local aproba in unanimitate. 

 In continuoare prezinta propunerea facuta de dansul enumerind membii pe fiecare comisie 

solicitand d-nilor consilieri daca mai sunt si alte propuneri. 

 D-nul consilier Rus V. Ioan considera ca la cea de a 3-a comisie unde este si silviculrura sa sie 

d-nul Singiorzan V.Vasile. 

 D-nul consilier Birte Natu arata ca a discutat si cu d-nul primar si ar dori sa faca parte din 

comisia nr.1 studii...activitati economice si financiare. 



 Se completeaza buletinele de vot cu cei propusi  de d-nul viceprimar si cu cele doua propuneri 

ale celor doi consilieri. 

 Se trece la vot  iar in urma votului se supune la vot Hotararea (proiect) privind alegerea si 

organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Parva.  

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 58 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se trece la diverse: 

1.D-nul consilier Singiorzan V.Vasile considera ca ar fi foarte bine sa facem partizi de lemn 

pentru populatie pentru ca de aici putem face  venituri si pentru faptul ca, cota anuala de masa 

lemnoasa permite. 

2.D-nul consilier Cicedea Dumitru arata faptul ca; in ultimele sedinte de consiliu local din 

celalalt mandat sa promis ca se vor duce masini de peatra sparta pe anumite drumuri si nu s-a facut 

nimic pana la aceasta data. 

 Presedintele de sedinta d-nul Cicedea Dumitru constata ca, numai 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. 
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