
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
  CONSILIUL LOCAL PARVA 
 
 

                                             HOTARARE 

                   privind alegerea presedintelui de  sedinta a Consillulul Local Parva 
 

Consiliul local al comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 
 
Avand in vedere: 
- raportul nr.2702/02.11.2011 intocmit de secretarul comunei Parva prin care 

se arata necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie, 
Decembrie 2011 si Ianuarie 2012 ; 

- expunerea de motive nr.2703 intocmita de Primarul comunei Parva,d-nul 
Gheorghe Stelian; 

- avizul favorabil nr.2734 din 07.11.2011 al Comisia Administratie Publica, 
Juridica si de Disciplina, Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului… 

- prevederile Hotararii consiliului local nr.12 din 18 iunie.2008, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Parva; 

- Hotararea Consiliului locval al comunei Parva nr.17/08.07.2011 privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile Iulie,August si Septembrie 2011; 

- tinand cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consilulor 
locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002: 

In temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
                                                     HOTARASTE: 

              ART.1. Se alege presedinte de sedinta domnul FINEGARI IOAN care va conduce 
sedintele consiliului local pe o perioadade 3 luni, incepand cu data adopatarii 
prezentei hotarari (Noiembrie,Decembrie 2011 si Ianuarie 2012). 

ART.2. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritstii consilierilor in 
functie fiind “pentru” un numar de 9 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

 ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica prin 
grija secretarului cu: 

                   - Domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva 
                   - Consilierii locali 
                  - Institutia Prefectului,Judetul Bistrita- Nasaud 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

                FINEGARI IOAN                                Ioan Calus 
 
      
 
 
 
 
 
Nr. 23 
Din 08.11.2011. 
 



               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
NR.________DIN ___________2011    
 
   
 
 
                                  R A P O R T 
            aupra hotararii (proiect) 
    privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie,Decembrie  
                                                     2011 si Ianuarie 2012 
 
 
  Subsemnatul Calus Ioan- secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 
 
             Avand in vedere: 

- necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie, 
Decembrie 2011 si Ianuarie 2012 ; 

- prevederile Hotararii consiliului local nr.12 din 18 iunie.2008, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Parva; 

- Hotararea Consiliului locval al comunei Parva nr.17/08.07.2011 privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile Iulie,August si Septembrie 2011; 

- tinand cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consilulor 
locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002: 

- prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 
     C O N S T A T : 
 
Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care s-a fie ales,pentru lunile 

Noiembrie,Decembrie 2011 si Ianuarie 2012, presedintele de sedinta al Consiliului 
local al comunei Parva. 

Aceasta fiind motivata de faptul ca; presedintele de sedinta,d-nul Strugari 
Ioan, a parcurs cele trei luni pentru care a fost ales. 

 
 
 
               SECRETAR,  
       Ioan Calus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
NR. 2703 DIN 02.11.2011    
 
   
 
 
                     EXPUNERE DE MOTIVE 
            aupra hotararii (proiect) 
    privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie,Decembrie  
                                                     2011 si Ianuarie 2012 
 
 
  Subsemnatul Calus Ioan- secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 
 
             Avand in vedere: 

- necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie, 
Decembrie 2011 si Ianuarie 2012 ; 

- prevederile Hotararii consiliului local nr.12 din 18 iunie.2008, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Parva; 

- Hotararea Consiliului locval al comunei Parva nr.17/08.07.2011 privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile Iulie,August si Septembrie 2011; 

- tinand cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consilulor 
locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002: 

- prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 
     M O T I V E Z : 
 
Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care s-a fie ales,pentru lunile 

Noiembrie, Decembrie 2011 si Ianuarie 2012, presedintele de sedinta al Consiliului 
local al comunei Parva. 

Aceasta fiind motivata de faptul ca; presedintele de sedinta,d-nul Strugari 
Ioan, a parcurs cele trei luni pentru care a fost ales. 
 
 
  
       PRIMAR, 
     GHEORGHE STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Administratie Publica,Juridica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului… 
NR.________DIN ___________2011    
 
   
 
 
                                  R A P O R T 
            aupra hotararii (proiect) 
    privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie,Decembrie  
                                                     2011 si Ianuarie 2012 
 
 
  In sedinta Comisiei  de specialitate a consiliului deAdministratie Publica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura, Cadastru si Amenajarea Teritoriului …,:  potrivit art.45(1) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificari si completari ulterioare, din a de 
__________2011,  luand in discutie proiectul de hotarare sus mentionat si constatam ca: 
 
             Acesta se incadreaza in: 

- necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie, 
Decembrie 2011 si Ianuarie 2012 ; 

- prevederile Hotararii consiliului local nr.12 din 18 iunie.2008, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Parva; 

- Hotararea Consiliului locval al comunei Parva nr.17/08.07.2011 privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile Iulie,August si Septembrie 2011; 

- tinand cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consilulor 
locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002: 

- prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

Hotaraste; 
 
 Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere 
plenului consiliului local in forma propusa de initiator cu un numar de___ voturi „pentru” 
din___prezenti ___ „abtinere” si_____ vot „contra” din_______prezenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               PRESEDINTE,                    SECRETAR, 
         Calus I.Vasile           SINGEORZAN V.VASILE 
 


