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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat   astazi 23.07.2014  cu  ocazia   sedintei  extraordinare a 
Consiliului   local  al  comunei Parva, convocata prin Dispozitia   
primarului   comunei Parva nr   109   din    21.07.2014,pentru 
analizarea si aprobarea a 1  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.  
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care 
secretarul il prezinta presedintelui de sedinta, un numar de 8 
consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste d-nul Singiorzan  
Vasile,Rus  I  Ioan si d-na Flore Marina.  
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 N E    D E    Z I : 
                 1.Hotarare(proiect)privind aprobarea   Studiului de 
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru  obiectivul-
MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA  PARVA 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD.- 
   Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 
          2.Diverse. 
Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre 
presedintele de sedinta si aprobata in unanimitate de voturi. 
              Se trece la discutii: 
            D-nul Primar al  comunei  Parva   Strugari Ioan    face  referire  la   
proiectul  de la  oridinea  de  zi  , explicand ca s-au depus  
documentatii pentru  modernizarea drumurilor din zonele ;  VALEA  
BRADATELULUI, VALEA  VINULUI,VALEA PALTINULUI   si   
PODEREI.Pentru realizarea  investitiei   primaria trebuie sa participe  



cu suma de 590.255 lei cu TVA  pe  perioada derularii 
proiectului.Valoarea totala   a  proiectului  fiind  de   1.730.890  euro 
pentru aproximativ  10   km  de  drum. 
      Domnul  consilier Finegar  Ioan   intreaba  de  unde  putem  
contribui  cu   acesti  bani   ¿ 
     Domnul   primar  arata  ca  acest  proiect  va  dura  5  ani  in  care 
spera  ca  se  vor  gasi  surse   de  bani.Porblema  este ca noi  suntem  
datori, dar  odata  proiectul  fiind  aprobat se va  putea  primi   o  
suma  de bani  pentru  a  incepe  lucrarile la un drum  si  pe  parcurs  si 
la celelalte. 
      Domnul  conilier  Cicedea  Dumitru  intreaba   daca nu sunt  de 

acord  cativa  cetateni  pe  unde  este  proiectat  drumul  se  va  

putea  muta?  deoarece sunt cativa cetateni la care proiectul  

drumului  este la  mijlocul  locului si le i-a  mult din suprafata , iar 

la altii  deloc. 

    Domnul  primar  arata ca teoretic  drumul   nu    se va putea  

muta si crede ca vor fi unii cetateni  care vor  crea  problema mai 

ales la drumul de pe Valea  paltinului. 

   Nemafiind  alte  discutii  presedintele  de  sedinta  supune  la  vot  

proiectul  de  hotarare  si  este   votat  in  unanimitate  de  cei  

prezenti. 

     Presedintele    de  sedinta   constata   ca  nu  mai  sunt  alte  

discutii   la  ordinea  de  zi  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 

un exemplar se va  afisa  la Avizierul  din  holul primariei comunei 

Parva. 
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