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

 

 Incheiat astazi 31.10.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.180/25.10.2016, pentru adoptarea a doua hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de  9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsind nemotivat d-nul Scurtu I.Ioan si Scurtu 

P. Vasile. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V. Ioan, supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Rus V. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind modificarea organigramei Anexa nr.1 a Statului de functi de la Hotararea 

Consiliului local Parva nr.9 din 01.02.2016.  

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

  2.Hotarare (proiect) privind desemnarea a reprezentantilor consiliului local si a primarului in 

componenta unor comisii de lucru la nivelul unitatii scolare pentru anul 2016/2017.    

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.     

   3. Diverse.           

 D-nul primar prezinta pe d-nii de la SC ELDIELECTRICA care doresc sa prezinte d-nilor consilieri 

o oferta pentru retele electrice la iluminatul public cu tehnologia leduri. 

 Acestia arata faptul ca aceasta tehnologie este foarte avantajoasa prezentand ccaracteristicile tehnice 

ale acesteia. 

 D-nul consilier Rus Ioan I intreaba daca mai au executate lucrari in judet? 

 Se raspunde ca da cum ar fi Sieu,Uriu si anumite strazi din Bistrita. 

 D-nul consilier Singiorzan V.Vasile intreaba daca un poate fi garantía pe o perioada mai lunga de 

timp? 

 Reprezentantii societatii raspund ca aceasta garantie nu poate fi mai lunga de 2 ani. 

 D-nul consilier Rus T.Toma intraba daca un se poate face prin autoaprindere? 

 Se raspunde ca da si ca la pretul care se va oferi pentru retea se va mai adauga suma de 300 de lei 

suma care se considera ca este mica.  

In continuoare se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, care este aprobata in 

unanimitate de catre consilierii local. 

Se prezinta de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,Hotararea (proiect) privind 

modificarea organigramei Anexa nr.1 din a Statului de functi de la Hotararea Consiliului local Parva nr.9 din 

01.02.2016. 

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de hotarare privind modificarea 

organigramei Anexa nr.1 din a Statului de functi de la Hotararea Consiliului local Parva nr.9 din 01.02.2016 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 86, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza adoptarea unei hotarari privind desemnarea a 

reprezentantilor consiliului local si a primarului in componenta consiliului de administratie a scolii si a unor 

comisii de lucru la nivelul unitatii scolare pentru anul 2016/2017.    

  Domnul primar Strugari Ioan il desemneaza ca reprezentant al dansului in Consiliul de administratie 

a Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”Parva pe d-nul Scurtu I.Ioan-cconsilier. 



 D-nul consilier Calus Toader-Vasile propune ca reprezentanti  in Consiliul de administratie a Scolii 

Gimnaziale “Vasile Scurtu”Parva pe d-nii consilieri Cicedea Dumitru si Birte Natu. 

 In Comisiia de evaluare si asigurare a calitatii, d-nul Calus Toader-Vasile il propune pe d-nul Scurtu 

N.Vasile –consilier iar in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar il propune pe 

d-nul Rus I.Ioan II. 

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de hotarare privind desemnarea a 

reprezentantilor consiliului local si a primarului in componenta consiliului de administratie a scolii si a unor 

comisii de lucru la nivelul unitatii scolare pentru anul 2016/2017.    

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 87, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

La diverse d-nul consilier Cicedea Dumitru arata faptul ca;pentru rasinosul de la Izvorul Ursului s-a 

promis ca in termen de 15 zile se va putea exploata,ce este cu acaeasta partida...? 

D-nul Calus Toader-Vasile arata faptul ca astazi a primit APV-ul 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus V. 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.   

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

             RUS  V. IOAN                                      IOAN CALUS 
 


