
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

  

 Incheiat astazi 10.06.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.104/02.06.2016, 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. 

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

sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

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

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

1.Raport anual al consilierilor local al primarului,viceprimarului si comisiilor de specialitate 

pentru anii 2013-2015. 

 2.Hotarare (proiect) privind prelungirea documentatiei Planului de Urbanism General 

conform prevederilor Legii nr.303/2015 pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul si art.II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.85/2012 

pentru modificarea alin.(1^3) al art.46 din Legea nr.350/2001. 

                                                             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 explica de ce a fost necesar a se convoca sedinta asta fiind urmare a 

controlului facuta de corpul de control al prefectului. 

 Deasemenea explica cum stau lucrarile la noua documentatie pentru PUG,mai trebuie niste 

avize si in special cel de la mediu. 

Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind 

prelungirea documentatiei Planului de Urbanism General conform prevederilor Legii nr.303/2015 

pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si 

art.II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1^3) al art.46 din 

Legea nr.350/2001. 

 Consilierii local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 50 cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba;sunt facute partizi pentru lemnul de foc la 

populatie? 

2.D-nul primar face mentiunea ca; sunt partizi propuse pentru populatie dar trebue sa fie 

marcate. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan 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, 

             RUS I. IOAN                            IOAN CALUS 
 


