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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

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

 

 Incheiat astazi 07.08.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.86/04.08.2017, pentru adoptarea a unei hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsind d-nii Dumitrean Ioan si Rus I.Ioan II. 

 La sedinta mai este prezent d-nul Alexi Ioan si d-nul Ordace Simion. 

Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Scurtu P.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  

 

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului 

local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.2017. 

                                                                        Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

             2.Informare cu privire la modul de incasare a impozitelor si taxelor locale pana la data de 

31.07.2017. 

                                                                     Prezinta:Scurtu Adina-Cornelia-persoana cu atributii in domeniu.                                                                     

            3. Informare cu privire la activitatea desfasurata de catre asistentii personali ai persoanelor cu 

hándicap grav din comuna Parva in semestrul I al anului 2017. 

 Prezinta:Rus Saveta-persoana cu atributii in domeniu. 

            4.Informare cu privire la activitatea desfasurata de catre SVSU din comuna Parva,in semestrul I al 

anului 2017. 

  Prezinta: Scurtu Ioan-persoana cu atributii in domeniu 

           5.Raport asupra adresi d-nului Singiorzan V.Vasile angajat al O.S. Izvorul Somesului Mare R.A. 

inregistrata la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. inregistrata sub nr. 4103 din 

31.07.2017. 

                 Prezinta d-nul primar Strugari Ioan. 

           6. Diverse.     

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, care este 

aprobata in unanimitate de catre consilierii local.  

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului 

local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.2017,explicand prevederile Legii nr.153/2007 

si prezinta d-nilor consilieri anexele 1,2,si 3 la proiectul de hotarare. 

Se trece la discutii. 

1.D-nul Birte Natu-consilier intreaba cat va fi indemnizatia consilierilor locali? 

D-nul Primar Strugari Ioan arata faptulca; asa cum este prevazut si in proiectul de hotarare,care a 

fost prezentat si explicat, indemnizatia de consilier va fi de 10% din indemnizatia primarului. 

2.D-nul consilier Cicedea Dumitru spune ca, este deacord cu cresterea salariilor la angajatii primariei 

dar fiecare sa-si faca datoria si sa existe responsabilitate. 

3.D-nul Scurtu P. Vasile-presedintele de sedinta spune ca, din cate a inteles dansul,indemnizatia 

primarului este aproximativ 4000-5000 lei. 

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

baza pentru functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 



comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu 

data de 01.07.2017. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 41, cu votul a 9 consilieri din totalul de 

11 in functie. 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. 

D-na scurtu Adina-Cornelia,persoana angajata cu atributii pe impozite si taxe locale prezinta 

informare cu privire la modul de incasare a impozitelor si taxelor locale pana la data de 31.07.2017.  

D-nul primar arata faptul ca nu au fost trecute in informare cele 10 familii care au ramasite cu sume 

consistente si care trebuie sa-si plateasca aceste sume.Acestea au fost trimise in instanta si crede ca se va da 

o sentinta prin care sa se transforme in munca in folosul comunitatii. 

D-nul consilier Rus I.Ioan I cere ca in sedinta urmatoare sa see prezinte persoanele si sumele pe care 

le are fiecere,sume care influienteaza bugetul local. 

In continuoare se trece la punctul 3 unde d-na Rus Saveta-persoana angajata cu atributii pe asistenta 

sociala prezinta informare cu privire la activitatea desfasurata de catre asistentii personali ai persoanelor cu 

hándicap grav din comuna Parva in semestrul I al anului 2017. 

D-nul primar Strugari Ioan cere ca vineri dimineata sa fie prezenti la primarie toti asistenti personali 

pentru a se avea o discutie cu acestia. 

D-nul consilier Rus I.Ioan I intreaba daca banii sunt din bugetul statului sau de la bugetul local? 

D-nul primar raspunde spunand ca deocamdata un sunt din bugetul local. 

Se da cuvantul d-nului Scurtu Ioan-consilier SVSU pentru a prezenta informare cu privire la 

activitatea desfasurata de catre SVSU din comuna Parva,in semestrul I al anului 2017. 

D-nul consilier Rus T.Toma intreaba, la ce numar de telefon se poate suna in cazul unor situatii de 

urgenta? 

D-nul primar raspunde prin a arata ca se poate suna la d-na contabila care are cheia de la primarie si 

considera ca trebuie instruita populatia pentru a se sti cuma sa intervina. 

Considera ca este necesar a se mai cumpara o sirena pentru partea de jos a comunei. 

D-nul consilier Birte Natu intreaba pe d-nul Scurtu Ioan, care sunt voluntarii? 

D-nul Scurtu Ioan aduce si prezinta tabelul cu voluntarii. 

D-nul primar Strugari Ioan arata faptul ca s-a primit de la Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  

adresa cu nr.4103 din 31.07.2017 prin care se cere verificarea de catre Primaria Parva asupra raportului 

facut de d-nul Singiorzan Vasile-padurar catre respectivul Ocol silvic si prezinta aceasta adresa. 

Urmare acestui fapt dansul este obligat de a solicita Ministerului de resort de a dispune verificarea 

celor aratate in teren iar in aceasta sedinta roaga pe d-nii consilieri sa analizeze si a face propuneri. 

Se terece la discutii. 

1.D-nul consilier Singiorzan Vasile (padurarul care a facut raportul) arata faptul ca; retrogradarea 

dansului nu trebuia facuta de nimeni si ca trebuia analizata in comisia de disciplina dand explicatii asupra 

tuturor cele aratate in raport si ca a fost arestat pentru valoare.Nu intelege care este falsul,uzul de fals asupra 

dansului. 

D-nul primar explica ca dansul nu a facut nimic personal, noi am fost verificati de procuror iar 

urmare solicitarii procurorului am convocat de urgenta consiliul local pentru a se ppronunta asupra situatiei 

padurarilor.Consiliul local a dat un raspuns procurorului ca nu ne constituim parte civila in dosar. 

2.D-nul Alexi Ioan-padurar la Ocolul silvic sus mentionat,intreaba pe d-nul Singiorzan Vasile de ce 

la reclamat pe dansul,iar d-nul Singiorzan Vasile de ce arat ca eu am fost reclamant. 

D-nul primar Strugari Ioan intervine si cere sa se discute asupra adresei Ocolului silvic si nu alte 

probleme. 

3.D-nul consilier Rus T.Toma cere a se face o adunare publica penttru a se discuta cu locuitorii 

comunei si d-nul Singiorzan Vasile sa nu mai fie sef de district, sa fie numai doi padurari,unul pe partea 

dreapta a raului iar celala pe partea stanga. 

D-nul Singiorzan  Vasile-consilier (padurar) arata faptul ca d-soara Vartolomei Saveta a afirmat ca 

procurorul nu a solicitat si analizat situatia asupra acestor fapte,controlul s-a facut asupra altor aspecte. 

D-nul primar se repeta si arata ca ne-am adunat spre analiza adresa Ocolului silvica si nu ce a cerut 

procurorul iar domnisoara Vartolomei Sveta va explica tot ceea ce a afirmat. 

4.D-nul Consilier Rus I.Ioan I arata ca,daca cineva revendica un drept sa-si revendice nedreptatea sa  

asupra respectivei persoane si sa nu fie bagati altii. 



5.D-nul consilier Rus V.Ioan (padurar) considera ca este bine sa se inteleaga si sa se termine aceste 

probleme. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul Ordace Simion cere sa i se aprobe cantitatea de 30 litri motorina pe luna viitoare. 

2.D-nul consilier Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei arat faptul ca nu se poate aproba 

deorece este necesar ca suma sa fie prinsa in buget. 

In continuoare d-nul primar prezinta adresa de la Institutia Prefectului cu privire la depunerea 

cererilor pentru lemnul de foc,cereri care trebuie depuse pana duminica. 

D-nul consilier Birte Natu intreaba, cei care duc lemne in Nasaud au avize? 

D-nul prima arata ca dansul nu stie dar d-nul Bbirte sa de nume si sa fie verificati. 

D-nul Rus V.Ioan-consilier-(padurar) acele lemne sunt de pe proprietati ale persoanelor fizice. 

D-nul primar Strugari Ioan arata ca prin PNDL s-au aprobat 3 proiecte,Reabilitare scoala,amenajare 

centru civic si podurile. 

 Presedintele de sedinta d-nul Scurtu P.Vasile constata ca, nu mai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare 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 P. VASILE                           IOAN CALUS 
 


