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            P R O C E S    V E R B A L  
 
 
 
 Incheiat   astazi 30.06.2014  cu  ocazia   sedintei   ordinare a Consiliului   local  al  comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia   primarului   comunei Parva nr   100 din     24.06.2014,pentru analizarea si 
aprobarea a 3  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 motivat d-nul Finegari Petru si 
Buhai  Toader. 
 
 La sedinta mai participa si  domnul  avocat  Olariu  Liviu. 
  
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 delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si 
canalizare din comuna PARVA catre AQUABIS  S.A Bistrita. 
 
      Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 
 
            2.Hotarare (proiect) privind aprobarea  Master Planului Judetean-varianta Martie 2014 si a 
Listei Prioritare de Investitii pentru sectorul de apa si apa uzata,propuse spre finantare din Fondul de 
Coeziune,in faza a II de prioritate,pentru perioada  2014-2020 in judetul Bistrita-Nasaud. 
 
      Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 
 
      3.Hotarare (proiect) privind  stabilirea unei taxe speciale pentru cei care un au incheiat 
contract cu operatorul de salibrizare,refuza plata tarifului serviciului public de salubrizare din cadrul  
contractului deja incheiat intre operator si utilizator. 
                                                                                       Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;  
 
             4.Diverse. 
 
            D-nul Primar al  comunei  Parva   Strugari Ioan    face  referire  la  cele 2 proiecte de la  oridinea  de  
zi  , proiectele  se  leaga  intre  ele  ,explica  problemele      legate  de apa si  canalizare  ,  sa  se  faca  
propuneri . 
           D-nul Primar -Strugari Ioan, arata faptul ca, nu exista variante, aceasta activitate nu se poate 
autofinanta numai daca platim triplu fata de AQUABIS Bistrita iar situatia cere sa dam spre gestionare 
apa si canalizarea unei societati autorizate in acest sens. 
           Domnul   Cicedea  Dumitru – consilier    arata  ca  este  necesar  sa   se  faca  o  sedinta  publica  , 
altefel  cetatenii  vor  da  vina  pe  consiliul  local  pentru  hotararile  luate.  
 



             Domnul    Olariu Liviu   -avocat   arata  ca  este  necesar  ca  cetatenii  sa  fie  informati , explica  
obiectul  contractului , decizia  va  apartine. 
 
            Domnul  Singiorzan  Vasile – consilier     analizeaza  acest  aspect si intreaba daca    unii dintre  
cetateni  nu  incheie  contract?    aratand  in continuare  faptul  ca AQUABIS   au  tarife  foarte  mari. 
            Domnul  primar   Strugari  Ioan  -initiatorul  proiectelor   retrage  cele  2 proiecte,stabilindu-se  
impreuna cu,consilierii    sa    fie   discutate in sedinta  publica,  in  data  de  13.07.2014  ora  14,00  la  
caminul  cultural Parva. 
 
            In continuare  se  trece la  proiectul de  hotarare de la  punctul 3 al ordinei de zi. 
 
         Se  propune  de catre domnul  primar     achitarea  unei taxe speciale  pentru  persoanele  juridice 
care un au incheiat contract cu operatorul   de   salubrizare   in   suma  de  25 lei/luna  fata  de 19  
lei/luna cat era prevazut in proiect , restul  proiectului  ramanand  nemodificat. 
 
          Se  supune la  vot   si  este  votata cu un numar de  9  ‘’pentru”    din  totalul  de 9  prezenti. 
 
          Se  trece  la  diverse. 
 
        Domnul  Moise    Ioan   -  consilier  arata   necesitatea  construirii   unei  terase  in  fata  caminului    
cultural. 
        Domnul  primar  citeste  notificarea  cu O.Silvic , prezinta  avizul. 
        Domnul  Olariu  Liviu-  avocat  explica  contractul  cu  Izvrul  Somes , datoriile     R.N.P. 
        In continuare domnul primar     arata  ca  se  va  semna  contractul cu  borcutul , explica problemele 
de  la  centru  turistic, enumara  lucrarile care vor fi facute. 
     
 
 
Presedintele de sedinta Rus V.Ioan constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise lucrarile sedintei 
ordinare 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.     
 
 
 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR, 
                          RUS V. IOAN                           CALUS IOAN 
 
 


