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 Incheiat   astazi 18.07.2014  cu  ocazia   sedintei  extraordinare a 

Consiliului   local  al  comunei Parva, convocata prin Dispozitia   primarului   

comunei Parva nr   107 din     16.07.2014,pentru analizarea si aprobarea a 2  

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  d-nul Finegari Petru si Buhai  Toader.  

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

verbal de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei 

prezenti.  

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

  

             O R D I 3 E    D E    Z I : 

 

                 1.Hotarare(proiect)privind aprobarea  Actului   aditional nr.1 la 

Contractul de Concesiune   nr.187 din 17.02.2014. 

   Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

 

            2.Hotarare (proiect) privind aprobarea   Actului aditional  nr.2 la 

Contractul  de Concesiune nr.187 din 17.02.2014.  
    Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva     

             3.Diverse. 

 

           3emai fiind alte propuneri  la  ordinea de zi este supusa la vot de catre 

presedintele de sedinta si aprobata in unanimitate de voturi. 

 

Se trece la discutii: 



 

 

 Domnul  primar  arata  ca  s-a  convocat  la  nivel de  judet  o  sedinta  

de  urgenta  privind  colectarea  deseurilor  si  trebuie  sa  inaintam  si  noi  

aceste  hoarari.Se  prezinta  cele  2  proiecte impreuna  cu  anexele. 

             Domnul  consilier  Rus  I  Ioan  intreaba cat va fi pretul/persoana/luna 

la  personae fizice in mediul   rural ?   la care domnul primar raspunde ca va 

fi de 1,81 lei  cu  TVA  inclus iar la agenti economici de 84,02 lei/m.c.+ TVA  , 

prin  urmare va fi o suma mai mica  ca aceea pe care o platim  acum. Se va 

face contract pe fiecare familie 

            Domnul  primar  arata  ca a  facut  o  modificare  in  proiect  intrucat  

nu  toate  familiile  din Parva   vor  plati  aceasta  taxa  ,numai  cei  impusi , 

care locuiesc aproape de centrul de comuna ,  nu si  cei care locuiesc  la  

distante  mari  si  nu  au  acces  la  acest  serviciu numai  aproximativ    peste   

200  de  familii. 

           Consilierii   constata  ca  aceste  hotarari  sunt  foarte   necesare  si   

trebuie  adoptate , intrucat  nu se mai poate fara aceste servicii. 

          3emaifiind  alte  discutii  referitor la acest 2 proiecte  presedintele de 

sedinta  suspune la vot proiectul de la pct.1 care este votat in unanimitate de 

catre cei 9 consilieri prezenti.Se supune la vot si proiectul de la pct.2 si este 

votat in unanimitate . 

           Se  trece la pct. 3  diverse. 

           Domnul  primar  prezinta  cererea depusa de Scoala  generala Parva 

privind aprobarea retelei scolare. 

            Consilierii impreuna  cu  domnul  primar  nu  sunt  de  acord  cu  

desfintarea gradinitelor intrucat  sunt  distante  foarte  mari  pentru  copii 

mici. 

              Domnul  primar arata  in  continuare ca saptamana  viitoare  se  va  

preda  suprafata  de  padure  la OS  Rodna,iar pana la data de 1 august 

trebuie sa se depuna dosarele pentru participare la concurs a padurarilor. 



            Sunt  desemnati  ,pentru  a  participa  la  predarea  suprafetelor in 

teren si a face parte din comisie pentru  ocuparea posturilor  de padurari  

urmatorii  consilieri:  Calus  Toader,  Birte  3atu,Finegari  Ioan si Cicedea  

Dumitru. 

          In continuare domnul  primar arata  ca se va face un nou amenajament  

silvic, intentia de   a se face o  noua  constructie in Bancu  si  infiintarea unei 

pepiniere. 

         Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt alte discutii si declara 

inchisa lucrarile sedintei extraordinare ,drept pentru  care s-a incheiat 

prezentul  proces  verbal   in 2   exemplare din care unul ramane la consiliul 

local iar unul se va afisa la Avizierul din holul primariei comunei Parva. 
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