
                              ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

  

 Incheiat astazi 19.12.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 239 din 15.12.2014,pentru analizarea si 

aprobarea a sase  hotarari(proiect) la initiativa acestuia. 

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

presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nii 

Cicedea Dumitru si Singiorzan Vasile. 

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

O R D I N E    D E    Z I : 

             

     1. Hotarare (Proiect) privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar cu 

personalitate jurídica care vor functiona in anul scolar 2015-2016. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

      2.Hotarare (Proiect) privind modificarea H.C.L. nr.34/2014 privind aprobarea cotei de 

masa lemnoasa in anul 2014. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

      3.Hotarare (Proiect)  privind aprobarea cotei de masa lemnoasa in anul 2015. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

      4. 2.Hotarare (Proiect) privind aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

 

                 5.Hotarare (Proiect) privind numirea dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei 

“Infiintare si amenajare Parc” in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

      6.Hotarare (Proiect) privind numirea dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei 

“Reabilitare Centru turistic” in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

             7.Diverse. 

 

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

aprobata in unanimitate de voturi. 

In continuoare se da cuvantu d-nului primar Strugari Ioan care prezinta,explica si motiveaza 

Hotararea (Proiect) privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate 

jurídica care vor functiona in anul scolar 2015-2016. 

Nefiind discutii la acest proiect de hotarare,este supus aprobarii consiliului local de catre 

presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.42, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

Primarul comunei Parva prezinta adresa Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud privind 

plangerea prealabila facuta asupra HCL nr.34/2014 si explica necesitatea adoptarii unei hotarari 

privind modificarea H.C.L. nr.34/2014 privind aprobarea cotei de masa lemnoasa in anul 2014, 

prezentand acet proiect de hotarare. 

Nefiind discutii la acest proiect de hotarare,este supus aprobarii consiliului local de catre 

presedintele de sedinta. 



Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.43, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

D-nul Primar al comunei prezinta,motiveaza si explica necesitatea adoptarii unei hotarari 

privind aprobarea cotei de masa lemnoasa in anul 2015. 

Se trece la discutii. 

1.D-nul Calus Toader-Vasile,viceprimar al comunei Parva propune ca; atunci cand agentul 

economic liciteaza o partida de masa lemnoasa buna sa ia si o partida cu material lemnos mai rau. 

Deasemenea mai propune sa se faca ceva la pasul de 5% la licitatii pentru ca se plateste slab 

masa lemnoasa. 

Intreaba de ce dam 30 mc de lemn de foc la padurari deorece ei sunt numai 4? 

D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca mai sunt si 2 muncitori angajati. 

Nefiind alte discutii la acest proiect de hotarare,este supus aprobarii consiliului local de catre 

presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.44, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

Se pune spre analiza consiliului local de catre d-nul primar Hotararea (Proiect) privind 

aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata 

a unitatii administrativ teritoriale Comuna Parva.  

Nefiind discutii la acest proiect de hotarare,este supus aprobarii consiliului local de catre 

presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.45, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

D-nul Primar prezinta si explica necesitatea adoptarii unei hotarari privind numirea dirigintilor 

de santier pentru realizarea investitiei “Infiintare si amenajare Parc” in comuna Parva, judetul 

Bistrita-Nasaud. 

Nefiind discutii la acest proiect de hotarare,este supus aprobarii consiliului local de catre 

presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.46, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

Deasemenea arata primarul comunei Parva necesitatea adoptarii unei hotarari privind numirea 

dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei “Reabilitare Centru turistic” in comuna Parva, 

judetul Bistrita-Nasaud. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta,deoarece nu sunt discutii la acest proiect.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.47, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

 Diverse. 

 1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva intreaba cine la propus in 

Consiliul de admiistrare al Scolii Gimnaziale Parva deorece dansul un are voie sa faca parte din  

acest consiliu. 

 D-nul Primar arata faptul ca dansul la propus si se va reanaliza acest aspect.  

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina 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, 

                          FLORE MARINA                           CALUS IOAN 

 


