
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

  

 Incheiat astazi 15.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.128/12.07.2016, pentru adoptarea a 

sapte 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.Lipseste nemotivat d-

nul  Scurtu P.Vasile. 

 D-nul Cicedea Dumitru,presedintele de sedinta supune spre aprobarea procesul verbal de la 

sedinta anterioara care,este votat in unanimitate. 

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

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

1.Hotarare (proiect) privind mandatarea  reprezentantului Consiliului local al comunei Parva 

si al inlocuitorului acestuia in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Servici de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.                                                            

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

             2.Hotarare (proiect) privind modificarea in Cartea Funciara a denumiri imobilelor drumuri 

agricole in drumuri de exploatatie agricola. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.             

             3.Hotarare (proiect) privind aprobarea Studiului de frezabilitate si a indicatorilor tehnico 

economici pentru lucrarea”Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in 

comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.             

             4.Hotarare (proiect) privind implementarea proiectului”Modernizare si extindere retea de 

apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”pentru investitii 

publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, Masura 07-“Servici de baza 

si reinnoire satelor in zonele rurale”-Submasura 7.2 Investiti in crearea si modernizarea 

infrastructuri de baza la scara mica”domeniul de interventie DI 6B-incurajarea dezvoltarii locale in 

zonele. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.    

5.Hotarare (privind) privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Parva in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrala a 

deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva. 

             6.Hotarare (proiect) privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. 

de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-

Nasaud,respectiv activitatea de precolectare,colectare transport si transfer al deseurilor 

municipale,inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere,cu exceptia celor cu regim 

special: Tarif 1-persoane fizice urban, Tarif 2-persoane fizice rural. 

Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva. 

  7.Hotarare (proiect) privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a comunei Parva. 

Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva. 

8. Diverse. 

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri este aprobata cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 11 in 

functie. 

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

prezentand Hotararea (proiect) privind mandatarea  reprezentantului Consiliului local al comunei 



Parva si al inlocuitorului acestuia in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

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

Nefiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 59 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 

 In continuoare se prezinta de d-nul primar Strugari Ioan Hotararea (proiect) privind 

modificarea in Cartea Funciara a denumiri imobilelor drumuri agricole in drumuri de exploatatie 

agricola. 

 D-nul Rus I.Ioan I intreaba, cadre sunt drumurile cu prioritate care se vor face? 

 D-nul primar raspude si arata ca cele mai rioritare ar fi cel de la Ilie de la Tau, Preluca si 

Poienile. 

Nemai fiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 60 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 

Se prezinta de d-nul primar Hotarare (proiect) privind aprobarea Studiului de frezabilitate si 

a indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea”Modernizare si extindere retea de apa si extindere 

retea de canalizare in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”,explicand de unde va veni apa pentru 

Comuna si anume Izvorul Ursului. 

D-Singiorzan V.Vasile-consilier intreaba daca nu se poate sa fie adusa apa de la Birlea care 

este mult mai buna? 

D-nul primar explica ca; s-a intentionat si aceasta varianta dar proprietarii de terenuri nu au 

acceptat sa treaca conducta pe terenul lor. 

Nemai fiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 61 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 

 D-nul primar explica si prezinta Hotararea (proiect) privind implementarea proiectului 

”Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul 

Bistrita-Nasaud”pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program 

FEADR, Masura 07-“Servici de baza si reinnoire satelor in zonele rurale”-Submasura 7.2 Investiti in 

crearea si modernizarea infrastructuri de baza la scara mica”domeniul de interventie DI 6B-

incurajarea dezvoltarii locale in zonele. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 62 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 

 D-nul viceprimar Calus Toader Vasile prezinta si explica Hotararea (privind) privind 

mandatarea reprezentantului Consiliului local Parva in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrala a deseurilor municipale in judetul Bistrita-

Nasaud. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 63 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 

 In continuoare viceprimarul comunei prezinta si explica Hotararea (proiect) privind 

solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud,respectiv activitatea de 

precolectare,colectare transport si transfer al deseurilor municipale,inclusiv a deseurilor toxice 

periculoase din deseuri menajere,cu exceptia celor cu regim special: Tarif 1-persoane fizice urban, 

Tarif 2-persoane fizice rural. 

 D-nul primar intervine si explica si dansul cum s-a procedat in anul 2007 ca catre 

Presedintele Consiliului judetea Bistrita-Nasaud d-nul Marinescu Gheroghe, cum s-a implementat 



proiectul fiind trecuti un numar mare de beneficiari iar acum contractele sunt putine. Nu se pot 

accepta tarifele. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele de 

sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si respinge proiectul, adoptand hotararea nr. 64 cu votul “pentru” 

a 10 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 D-nul viceprimar Calus Toader-Vasile prezinta Hotararea (proiect) privind stabilirea unor 

masuri de buna gospodarire a comunei Parva. 

 Nefiind discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot de catre presedintele 

de sedinta, d-nul Cicedea Dumitru.                                                            

 Consilierii locali analizeaza si respinge proiectul, adoptand hotararea nr. 65 cu votul “pentru” 

a 10 consilieri din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse: 

1. D-nul consilier Cicedea Dumitru intreaba daca se vor da lemne la populatie in acest an. 

2. Domnul primar spune ca in acest an nu vor fi lemne la populatie. 

3.  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. Explica pe zone unde se pot face partizi. 

D-nul primar arata faptul ca eventul sa luam de la agentii economici o partida si sa o dam la 

populatie. Preturile sunt mari de la 80 lei/mc la 157 lei/mc. Este o duscrepanta intre tabel (APV) si ce 

s-a marcat. 

Se analizeaza ubde ar putea fi facute partizi la populatie. 

 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. 

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

       CICEDEA DUMITRU                            IOAN CALUS 
 


