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

 Incheiat astazi 13.02.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr. 43 din 05.02.2015,pentru analizarea si 

aprobarea a unui nr. de 3 hotarari(proiect) la initiativa acestuia. 

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

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

 D-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva,cere d-nilor consilieri propruneri pentru 

alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

D-nul –consilier Calus Toader-Vasile, il propune pe d-na Cicedea Dumitru, propunere care 

este analizata si supusa la vot si aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 11 prezenti, 

adoptand hotararea nr. 5.D-nul consilier Cicedea Dumitru  s-a “abtinut”. 

Presedintele de sedinta d-nul presedinte de sedinta,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Cicedea Dumitru,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 trei luni.  

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

                2. Hotarare (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

                3.Hotarare (Proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de personal pentru anul 2015.  

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

 4.Diverse. 

 

Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 

aprobata in unanimitate de voturi de cei prezenti. 

In continuoare se da cuvantu d-nului primar Strugari Ioan care prezintape 

capitole,subcapitolearticole si puncte Hotararea (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2015,explicand si motivand acestea. 

 Se trece la discutii:  

1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva,spne ca; din alocarea fondurilor 

catre Biserica Ortodoxa Parva sa se termine acoperisul la aceasta. Trebuie avut in vedere faptul ca, 

avem asistenti personali plecati in strainatate de vazut acest aspect. 

2.D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca; bani nu vor fi dati si virati in contul biserici si 

vor fi dirijati de dansul unde si ce se plateste. 

3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,cere sa se urmareasca fiecare leu la biserica sa nu se 

intample ca in anii trecuti sa avem doua facturi pe acelasi bun una facuta de popa si una de primarie 

D-nul primar considera ca este necesar a se avea o discutie la Primaria Parva cu popa si 

coratori biserici. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.6, cu votul a 11 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

D-nul Primar al comunei Parva prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii Hotaraii 

privindaprobarea organigramei si a statului pe personal pentru anul 2015. 

Ne fiind discutii se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.7, cu votul a 11 consilieri “pentru”, 

din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei,intreaba daca A.D.I. a scumplit cotizatia si 

daca e obligatoriu sa o damsau nu? 



Primarul comunei arata ca, aceasta cotizatie s-a stabilit in sedinta A.D.I. cu toti primarii si este 

obligatoriu s-a o dam. 

2.D-nul consilier Singiorzan I.Vasile,intreaba care sunt strazile care sunt cuprinse la 

modernizare? 

Primarul raspunde prin a explica ca; toate strazile de la axul drumului pe o distanta de 700-

800 m. care duc la un grup de case. 

3.D-nul consilier Rus Ioan intreaba daca pentru calamitati nu sunt programe pentru diguri la 

raul Rebra? 

Primarul raspunde  ca decoamdata nu. 

4.D-nul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta arata faptul ca nu sunt lemne la 

apartinatoare. 

Primarul arata faptul ca directoarea scolii se ocupa de aprovizionarea cu lemne. 

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 2 

exemplare din care unul ramane la consiliul local, iar un exemplar se va afisa la Avizierul din holul 

Primariei comunei Parva.  
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