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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 30.01.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.4/25.01.2017, pentru adoptarea a cinci hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de  10 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsind nemotivat d-nul Rus I.Ioan II. 

 Mai participa la sedinta si d-nul Branduse Nicolae,responsabil apa si canalizare. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan, supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu I. Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

O R D I N E    D E    Z I : 

            1.Hotarare (proiect) privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2016. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

2.Hotarare (proiect) privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Parva in anul scolar 

2017-2018. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan.  

 3.Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interés local ce vor fi 

efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001privind venitul minim garantat,cu modificari si completari ulterioare. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

4.Hotarare (proiect) privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 92/12.12.2016 privind avizarea 

documentatiei de atribuiré prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare,respectiv activitatea de 

colectare,transport,depozitare si transfer al deseurilor municipale,inclusiv deseuri periculoase din deseuri 

menajere si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

5.Hotarare (proiect) privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Parva. 

     Initiator; Primar Strugari  Ioan. 

        6.Diverse. 

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 si se motiveaza de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, Hotararea (proiect) 

privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2016. 

D-nul primar mai arata faptul ca; cele mai mari cheltuieli in anul trecut au fost la drumuri. 

Se trece  la discutii: 

1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba, care sunt agentii economici care un si-au platit masa 

lemnoasa licitata? 

D-nul primar raspunde prin a arata faptul ca; toti sunt datornici,mai mult Farasinu dar atunci cand 

for mai participa la licitatie un vor putea licita pana un-si achita tóate datoriile, asa cum s-a procedat si pana 

acuma. 

2.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba,daca acesti agenti economici un var mai participa la 

licitatie, cum vor mai fi incasati? 

D-nul primar Strugari Ioan explica mijloacele prin care pot fi recuperate súmele datornicilor, 

ajungandu-se pana la instante de judecata. 

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotarare (proiect) privind incheierea 

exercitiului bugetar pentru anul 2016.  

          

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 4, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 



In continuoare d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei (consilier) prezinta Hotararea 

(proiect) privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interés local ce vor fi efectuate in anul 2017 de 

catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001privind venitul minim 

garantat,cu modificari si completari ulterioare. 

Se mai mentioneaza de d-nul Calus Toader-Vasile faptul ca, sunt in plata un numar de 30 de dosare 

in care sunt doar 7 persoane apte de munca dar lucreaza. 

Se trece la discutii: 

 1.D-nul Scurtu I.Ioan-presedintele de sedinta intreaba,Primaria plateste banii la aceste dosare? 

 D-nul Primar al comunei raspunde prin a spune ca banii vin prin post de la agentie. 

 2.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba, care ar fi modalitatea de a-i pune pe cei 7 la lucrari in 

comuna? 

 D-nul viceprimar raspunde prin a mentiona faptul ca; doua persoane lucreaza ir ceilalti sunt bolnavi 

si nu detin acte medicale. 

Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) privind aprobarea 

Planului de actiuni si lucrari de interés local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de 

munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001privind venitul minim garantat,cu modificari si 

completari ulterioare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 5, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

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

privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Parva in anul scolar 2017-2018. 

 Se mai arata de catre dansul ca, a ramas scoala de la Case si s-a desfintat gradinita de pe Damburi si 

prezinta anexa 1 la proiect. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul Scurtu Ioan-presedintele de sedinta intreaba,ce se va face cu copiii de gradinita de pe 

Damburi,se face grupa la centru? 

 D-nul primar raspunde ca da. 

 Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) privind 

aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Parva in anul scolar 2017-2018. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 6, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

In continuoare d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei (consilier) prezinta Hotararea 

(proiect) privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 92/12.12.2016 privind avizarea documentatiei de 

atribuiré prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare,respectiv activitatea de 

colectare,transport,depozitare si transfer al deseurilor municipale,inclusiv deseuri periculoase din deseuri 

menajere si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud. 

 Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) privind 

aprobarea modificarii Hotararii nr. 92/12.12.2016 privind avizarea documentatiei de atribuiré prin 

concesiune a Serviciului Public de Salubrizare,respectiv activitatea de colectare,transport,depozitare si 

transfer al deseurilor municipale,inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul 

Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 7, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

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

privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta al comunei Parva. 

 Se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de Hotararea (proiect) privind 

aprobarea modificarii Hotararii nr. 92/12.12.2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 8, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la diverse la care d-nul primar face referire la aprobarea catre cetateni a vanzarii masei 

lemnoase de rasinos din doboraturi de la Izvorul Ursului. Aceasta masa lemnoasa nu este inca pusa in 

valoare dar urmeaza cat de repede posibil. 



 D-nul Singiorzan Vasile –consilier arata faptul ca este necesar sa ne gandim de pe acuma de unde 

vom da masa lemnoasa de foc pentru populatie in anul 2017 si recomanda partizi in Ua 106A,44 si 38C. 

 D-nul Scurtu I.Ioan-presedintele de sedinta,considera ca este necesar a ne gandi ca in acest an 

exploatarea masei lemnoase sa o facem cu agenti  economici si vanduta in rampa.  

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu I. Ioan constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei extraordinare 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, 

         SCURTU I. IOAN                          IOAN CALUS 
 


