
                              ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat astazi 17.03.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 72 din 14.03.2014,pentru analizarea 
si aprobarea a 3  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La  sedinta  participa,conform  Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  il  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 7 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nul  
Rus V. Ioan,Buhai Teodor,Finegari petru si Singiorzan I.Vasile.

La sedinta mai participa si angajatii primariei comunei Parva si d-nul Ordace Simion.
Presedintele de sedinta d-nul Birte Natu,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 
D-nul Birte Natu,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :

     1.Hotarare (proiect) privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de 
garantare  de  la  FNGCIMM  SA IFN,  in  conformitate  cu  prevederile  OUG  nr.79/2009  pentru 
realizarea investitiei:”Drumuri forestiere in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
     2.Hotarare  (proiect)  privind  aprobarea  soliicitarii  unei  Scrisori  de  garantare  de  la 

FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului “Infrastructura de prevenire si protectie 
impotriva inundatiilor in comuna Parva”Masura 125E.

 Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
     3.Hotarare (proiect) privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Infrastructura 

de prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”Masura 
125E,rezultata in urma finalizarii procedurilor de achizitie publica .

Initiator: Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
     

            4.Diverse.

Nemai fiind alte problema ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 
aprobata in unanimitate de voturi de cei prezenti.

D-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva,initiatorul proiectelor de hotarare,lipseste de 
la sedinta fapt pentru care d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei va presenta proiectele 
de hotarare.

Se da cuvantul d-nului  Calus Toader-Vasile-viceprimarul  comunei Parva care prezinta si 
motiveaza necesitatea adoptarii unei Hotarari (proiect) privind aprobarea solicitarii de prelungire a 
valabilitatii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN, in conformitate cu prevederile OUG 
nr.79/2009  pentru  realizarea  investitiei:”Drumuri  forestiere  in  comuna  Parva,judetul  Bistrita-
Nasaud.

Se trece la discutii:
1.D-nul Rus I.Ioan-consilier, intreaba, daca pana in  august 2014 nu ne incadram in aceasta 

prelungire ce se va intampla?
D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,raspunde prin a arata ca, se mai poate o singura data 

prelungi aceasta scrisoare de garantare.
2.D-nul Cicedea Dumitru,consilier,se declara nemultumit de modul cum sunt prinsi parapeti 

pe langa drumul forestier fiind doar uni prinsi in beton iar altii batuti in pamant.
Se supune la vot.de catre presedintele  de sedinta,  Hotararea (proiect)  privind aprobarea 

solicitarii  de  prelungire  a  valabilitatii  Scrisorii  de  garantare  de  la  FNGCIMM  SA IFN,  in 



conformitate cu prevederile OUG nr.79/2009 pentru realizarea investitiei:”Drumuri forestiere in 
comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.11,  cu  votul  a  7  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie. 

D-nul  Calus  Toader-Vasile-consilier,prezinta  si  motiveaza  Hotararea  (proiect)  privind 
aprobarea valorii  de investitie  a proiectului  “Infrastructura de prevenire si  protectie  impotriva 
inundatiilor in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”Masura 125E,rezultata in urma finalizarii 
procedurilor de achizitie publica .

Se supune la vot de catre d-nul presedinte de sedinta, Hotararea (proiect) privind aprobarea 
valorii de investitie a proiectului “Infrastructura de prevenire si protectie impotriva inundatiilor in 
comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”Masura 125E,rezultata in urma finalizarii procedurilor de 
achizitie publica

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.12,  cu  votul  a  6  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie. Se “abtine”d-nul Rus I.Ioan,motivand faptul ca dansul nu 
cunoaste exact pana unde este in proiect lucrarile pe fiecare parau si in special pe cel de la Varnita.

Se trece la analizarea celui  de-al  treilea proiect  de Hotarare (proiect)  privind aprobarea 
soliicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului  
“Infrastructura de prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Parva”Masura 125E.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.13,  cu  votul  a  7  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la Diverse.
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,arata faptul ca; s-a primit de la Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor,judetul Suceava un APV  pentru cantitatea de 1200 mc. rasinnos, cu dimensiuni mici,  
la un pret de 36 lei/mc. Este necesar a se analiza acest pret,dansul a discutat cu seful de ocol si a 
propus pretul de 50 lei/mc.Seful de ocol d-nul Popescu a zis ca putem merge cu acest pret si ca se va  
mai face un APV pentru o cantitate de 1000 mc. Roaga pe d-nii consilieri local sa hotarasca asupra 
pretului.

2.D-nul Moisa Ioan-consilier,  considera ca ar fi  bine ca cineva sa mearga la fata locului 
pentru a vedea calitatea lemnului deorece nu putem ridica pera mult pretul deorece riscam sa nu-l  
ea nici un agent economic acest lemn.

Consilierii local sunt deacord si amana stabilirea pretului pentru o alta sedinta.
D-nul Ordace Simion-cetatean al comunei,spune ca Maine se va duce dansul pana la Cosna-

Bancu pentru a vedea ce este acolo si de a informa consiliu local.
3.Secretarul comunei d-nul Calus Ioan reaminteste d-nilor consilieri obligatia fiecaruia de a 

intocmii Raportul de actiivitate pentru anul 2013,lucru ce a fost spus si in cele doua sedinte din 
decembrie 2014 si in sedinta din februarie 2014.

Presedintele  de  sedinta  Birte  Natu  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.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR,
                          BIRTE NATU                       CALUS IOAN


