
                             ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

        P R O C E S    V E R B A L
Incheiat  astazi  24.08.2014 cu ocazia sedintei  ordinare a Consiliului  local al  comunei Parva, 

convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva  nr  113  din  18.08.2014,pentru  analizarea  si 
aprobarea a 5  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

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 Cicedea Dumitru, il propune pe d-nul Rus I.Ioan, propunere care este supusa 
la vot si aprobata cu votul a 6 consilieri “pentru” din totalul de 7 prezenti, adoptand hotararea nr. 27.

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 
Finegari Petru si Moisa Ioan.

La sedinta mai participa un numar de 35 de locuitori ai comunei Parva.
Presedintele de sedinta d-nul Rus I.Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat 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.Hotarare (proiect) privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
2.Hotarare  (proiect)  privind  modificarea  Hotararii  Consiliului  local  Parva  nr.15/25.04.2014 

privind efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul constituirii precum si constituirea efectiva a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Izvoarele Rebrei”, cu personalitate jurídica, de drept privat 
si utilitate publica.
                                                                       Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

3.Hotarare (proiect) privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-
2020.
                                                                       Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

4.Hotarare (proiect) privind aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al localitati 
Parva pentru 1 an de zile.
                                                                       Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

5.Hotarare  (proiect)  privind  aprobarea  incheierii  contractului  de  salubrizare  locala  dintre 
operator si utilizator.
                                                                       Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

6.Hotarare  (proiect)  privind  acordarea  Titlului  de  “Cetatean  de  onoare”la  d-nul  SCURTU 
LEONTE din comuna Parva, nr.500,judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

            6.Diverse.

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

D-nul  Primar  prezinta  Hotararea  (proiect)  privind  modificarea  Hotararii  Consiliului  local 
Parva nr.15/25.04.2014 privind efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul constituirii precum si 
constituirea efectiva a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Izvoarele Rebrei”, cu personalitate 
jurídica, de drept privat si utilitate publica.

Hotarare  (proiect)  privind  modificarea  Hotararii  Consiliului  local  Parva  nr.15/25.04.2014 
privind efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul constituirii precum si constituirea efectiva a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Izvoarele Rebrei”, cu personalitate jurídica, de drept privat 
si  utilitate  publica.  Hotarare  (proiect)  privind  modificarea  Hotararii  Consiliului  local  Parva 



nr.15/25.04.2014  privind  efectuarea  tuturor  demersurilor  legale  in  scopul  constituirii  precum  si 
constituirea efectiva a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Izvoarele Rebrei”, cu personalitate 
jurídica, de drept privat si utilitate publica.

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.28, cu votul a 7 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie.
Se prezinta si  se motiveaza de catre d-nul  primar Strugari Ioan, necesitatea adoptarii  unei 

hotarari  privind  aprobarea  Strategiei  de  dezvoltare  locala  pentru perioada  2014-2020.  Explica  ce 
inseamna aceasta strategie pentru o infrastructura pentru care sa accesam bani europeni asa cum s-a 
obtinut pentru torenti, apa si canalizare si reabilitarea Caminului cultural.

Prin fondurile GAL program Casa verde, sa se faca spatii verzi si eventual cumpararea unui 
teren. Tot prin GAL,finantate de Satu Mare, s-au depus proiecte pentru reabilitarea Centrului turistic, 
amenajarea  unui  parc.  Strategia  este  pe  aceste  domenii;   sustinerea  meseriasilor  si  cultura 
antreprenorilor,costumatia traditionala,  promovarea fermierilor,amenajarea unui parc auto la pod, 
stadion+bazin de inot si multe altele prinse in documentatia mare pe care o arata.

Se trece la discutii:
1.D-nul Rus V.Ioan-consilier,arata ca ar fi bines ase intratina muntii si sa se faca un centru de 

prelucrare a fructelor,drum la Arsita.
Primarul  arata  faptul  ca  acest  lucru  este  prins  in  strategie,avem  Pestera  Tausoara  si  este 

necesar a se amenaja un drum.
2.D-nul Finegari Ioan-consilier,propune construirea unei brutari
Se  supune  la  vot,  de  catre  presedintele  de  sedinta, Hotararea  (proiect)  privind  aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.29, cu votul a 7 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie.
Primarul comunei Parva, d-nul Strugari Ioan,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei 

hotarari cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al localitati Parva pentru 1 
an de zile.

Se supune la  vot,  de  catre  presedintele  de sedinta, Hotararea (proiect)   privind aprobarea 
prelungirii Planului de Urbanism General al localitati Parva pentru 1 an de zile.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.30, cu votul a 7 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie.

Primarul comunei Parva, d-nul Strugari Ioan,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei 
hotarari  cu  privire  la  aprobarea  incheierii  contractului  de  salubrizare  locala  dintre  operator  si 
utilizator,explicand si motivand prin a arata ca;pe toate ulitile este mizerie, pe malurile la raul rebra si  
torenti .

Se trece la discutii:
1.D-nul  Singiorzan  Vasile-consilier-arata  faptul  ca  este  multa  mizerie  in  comuna,trebuie  sa 

facem ceva,cei care debiteaza material Lemnos sa faca contracte pentru rumegus.
D-nul primar spune ca este obligatoriu a se fcace contract dar nu se fac,cei care un vor nu scapa 

de Garda de Mediu astfel ca trebuie sa intalegem aceasta hotarare sa o adoptam si sa o respectam. La 
aceasta data in comuna sunt tomberoane de capacítate mare pentru hartie,plastic si fier dar tot nu se 
arunca in ele, va pune camere de filmat si se vor aplica sanctiuni. 

Se supune la  vot,  de  catre  presedintele  de sedinta, Hotararea (proiect)   privind aprobarea 
incheierii contractului de salubrizare locala dintre operator si utilizator.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.31, cu votul a 7 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie.

D-nul  primar  Strugari  Ioan  prezinta  Hotararea  (proiect)  privind  acordarea  Titlului  de 
“Cetatean de onoare”la d-nul SCURTU LEONTE din comuna Parva, nr.500,judetul Bistrita-Nasaud. 
Explica totodat prin ce sa remarcat d-nul Scurtu Leonte,exemplificand amenajarea izvorului de apa 
potabila “La Tanu” si curateniea pe care o face si o intretine in acea zona.

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta. 



Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.32, cu votul a 7 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie.

Diverse.
1.D-na Finegari Valeria propune construirea unui WC in centru comunei.
2.Domnul primar Strugari Ioan Explica cum se pot realiza obiective cum ar fi; investitiile din 

scoala prin reabilitarea acesteia,necesitatea ajutorarii  Biserici  Ortodoxe efectiv Primaria  nu poate 
suporta aceste cheltuieli, gospodarirea comunei aceasta doar prin proiecte europene.

A venit  toamna  trebuie  sa  ne  aprovizionam  cu  lemne  atat  la  Primarie,Scoala  Gimnaziala 
Parva,Biserica si populatie. Prin Ocolul Silvic Sant se vor de pune cereri care vor fi analizata si functie 
de cantitatea de lemn disponibila se vor face aprobarile.

3.D-nul Andrei Simion cere sa se faca partizi in fiecare zona.
2.D-nul  consilier  Singiorzan  Vasile  intreaba,cand  definitival  cu  legile  fondului  funciar? 

Propune si totodata cere intrunirea comisiei.
Presedintele de sedinta Rus I.Ioan 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,
                          RUS I. IOAN                       CALUS IOAN


