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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

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

  

 Incheiat astazi 04.04.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.74/01.04.2016, pentru adoptarea a 

trei hotarari (proiect) la initiativa acestuia. 

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

presedintelui de sedinta, un numar de  8 consilieri din totalul de 10 in functie.Lipseste motivat d-nul 

Calus Toader-Vasile si d-na Flore Marina. 

Presedintele de sedinta d-nul Moisa Ioan,supune spre aprobare procesele-verbale de la 

sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Moisa  Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

1.Hotarare (proiect) privind întabularea/înscrierea în Cartea Funciară a imobilului Drum de 

exploataţie agricolă Poieni, în proprietatea publică a comunei Parva. 

  Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;             

            2.Hotarare (proiect) privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre 

finantare prin GAL Tara Nasaudului din fonduri europene nerambursabile,functie de súmele 

alocate pentru investitii,pe perioada de programe 2014(2016)-2020. 

      Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

 3.Hotarare (proiect) privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și 

transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud– Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din 

Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare. 

                                                             Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

4. Diverse. 

             Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri este aprobata cu votul “pentru” a 8 consilieri din totalul de 10 in 

functie. 

 Primarul comunei Parva explica de ce a fost necesat a se convoca sedinta extraordinarea si 

prezinta si explica Hotararea (proiect) privind întabularea/înscrierea în Cartea Funciară a 

imobilului Drum de exploataţie agricolă Poieni, în proprietatea publică a comunei Parva. 

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

întabularea/înscrierea în Cartea Funciară a imobilului Drum de exploataţie agricolă Poieni, în 

proprietatea publică a comunei Parva. 

 Consilierii local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 37 cu votul “pentru” a 8 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

 Se prezinta de catre d-nul primar Hotararea (proiect) privind aprobarea ordinii de prioritate 

a proiectelor ce vor fi depuse spre finantare prin GAL Tara Nasaudului din fonduri europene 

nerambursabile,functie de súmele alocate pentru investitii,pe perioada de programe 2014(2016)-

2020. 

  Consilierii local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 38 cu votul “pentru” a 8 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

 In continuoare primarul comunei prezinta Hotarare (proiect) privind aprobarea modificării 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile 

de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de 

Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud– Anexa nr. 2 la Caietul de 



Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului 

actualizat de salubrizare. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba, ce inseamna acest regulament si a cui este si daca 

suporta comuna ceva cheltuieli in plus? 

2.D-nul primar face mentiunea ca mai multe explicatii putea sa dea viceprimarul comunei dar 

nu sunt probleme legate de preturi si este un regulament prin care trebuie aprobata modificarea 

acestuia de toate primariile judetului. 

Consilierii local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 39 cu votul “pentru” a 8 

consilieri din totalul de 10 in functie. 

Se trece la diverse in care d-nul primar arata faptul ca se lucreaza la aceasta data la drumul 

de pe Valea Paltinului pentru care se va aduce un concasor de mare capacítate. 

3.D-nul consilier Finegari Ioan intreaba ca un sunt problema cu cariera de piatra ca a auzit 

tot felul de discutii? 

D-nul primar raspunde prin a arata ca; intre d-nul Ordace Ioan si Dimex a intervenit un 

contract intre ei. S-a atins o portiune si din fondul forestier al comunei pentru care a discutat cu 

seful de ocol silvic si urmeaza a se scoate aceasta suprafata din fondul forestier.Suprafata nu 

depaseste un hectar. 

 Presedintele de sedinta d-nul Moisa 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. 
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