ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA
PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 29.11.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva,
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.151/22.11.2019, pentru adoptarea a cinci hotarari
(proiecte) la initiativa d-nului primar Strugari Ioan.
La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta presedintelui de
sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 10 in functie.
Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile, supune spre aprobare procesul-verbal de la
sedinta anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.
D-nul Calus Toader-Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1.-Aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din data de
29.11.2019.
2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Parva din
data de 29.10.2019.
3.Informare privind modul de solutionare a petitiilor pe anul 2019 pana la data sedintei.
Informeaza inspector,Vartolomei Saveta.
4.Informare privind activitatea compartimentului de asistenta sociala din cadrul primariei Parva.
Informeaza asistent social Rus Saveta.
5.Informare privind activitatea SVSU pe anul 2019.
Informeaza consilier Scurtu Ioan.
6.Informare privind stadiul incasarii impozitelor si taxelor pe anul 2019.
Informeaza inspector asistent Burdeti Mariana.
7.Informare privind activitattea desfasurata la registrul agricol.
Informeaza inspector principal Palage Maria.
8.-Hotărâre (Proiect) privind aprobarea executiei bugetare a bugetului general al comunei Parva la
data de 30.09.2019.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
9.-Hotarare (Proiect) privind modificarea organigramei si a statului de functii.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
10.-Hotarare (Proiect) privind stabilirea pretului de pornire pentru licitatia masei lemnoase pe picior
de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor (Cosna).
Initiator: primar,Strugari Ioan.
11.-Hotarare (Proiect) privind aprobarea reorganizarii,organigrama,numarul de personal si
Regulamentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta in comuna Parva.
Initiator: primar,Strugari Ioan.
12.- Intrebari.Interpelari.
13.- Diverse.
Domnul primar Strugari Ioan cere d-nilor consilieri ca, de urgent, sa se introduca pe ordinea de zi in
vederea analizarii unui proiect de hotarare privind inscrierea in evidenéle de cadastru si Carte Funciara a
unor bunuri immobile in propriettatea domeniului public al comunei Parva.
Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi, cu
propunerea facuta de d-nul primar, care este aprobata in unanimitate de catre consilierii local prezenti.
In continuoare se prezinta informarile compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
1.D-soara Vastolomei saveta prezinta Informarea privind modul de solutionare a petitiilor pe anul
2019 pana la data sedintei.

D-nul Calus Ioan-secretarul general al UAT arata faptul ca sunt multi cetateni care se adreseaza
direct compartimentului care sa-i resolve solicitarile.
D-nul primar sustine cele spuse de secretarul general si arata faptul ca cele mai multe
cereri,petitii,solicitari … se rezolva verbal ceea ce nu este pe lege.
2. D-na Rus Saveta prezinta Informarea privind activitatea compartimentului de asistenta sociala din
cadrul primariei Parva.
D-nul Singiorzan Vasile- consilier, considera ca sunt multi cei care iau bani la ajutoare sociale si
defapt parte dintre ei sunt sanatosi.
D-nul Scurtu P. Vasile-consilier, intreaba, cati bani se platesc la cei cu ajutor social (asistenti
personali) ?
D-nul primar arata ca se plateste annual 20 miliarde bani vechi din care 2 miliarde se platesc de
catre Primaria Parva.
3. D-nul Scurtu Ioan prezinta Informarea privind activitatea SVSU pe anul 2019.
D-nul Primar Strugari Ioan, considera ca este nnecesar sa mai cumparam o sirena care este destul de
scumpa. Exista un sistem care sa se actioneze direct de la serviciul 112 dupa ce este anuntat incendiul si care
sa fie montata in zona din joss au undeva unde sa se auda in toata comuna.
4. D-na Burdeti Mariana prezinta Informarea privind stadiul incasarii impozitelor si taxelor pe anul
2019.
D-nul primar arata faptul ca, daca nu se realizeaza suta la suta incasarile atunci si repartizarea
bugetului de la consiliul judetean va fi functie de acestea. In acest an stam mai bine decat anul trecut dar mai
trebuie umblat pana la sfarsitul anului.
5. D-na Palage Maria prezinta Informarea privind activitattea desfasurata la registrul agricol.
D-nul primar arata ce cea mai de urgent lucrare este a se termina Nommenclatorul stadal, unde mai
sunt de identificat toate imobilele, fapt ce necesita a se deplasa echipa de lucru in teren si unte sa se
identifice si imobillele teren unde urmeaza a se construi. S-a dat denumirea strazilor si cand se va termina
trebuie sa luam o hotarare.
D-nul Scurtu P.Vasile-consilier-intreaba cand se va termina acest nomenclator?
D-nul Scurtu Ioan- unul din echipa ce lucreaza la nomenclator arata faptul ca pana la sfarsitul anului
se va terminna partial si cu imobilele este mult de lucru si trebuie mers in teren.
D-nul primar Strugari Ioan prezinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea executiei bugetare a
bugetului general al comunei Parva la data de 30.09.2019.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind aprobarea executiei
bugetare a bugetului general al comunei Parva la data de 30.09.2019.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.54 cu votul a 10 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
Se prezinta in continuare de catre d-nul primar, Hotararea (proiect) privind modificarea
organigramei si a statului de functii.
Nefiind discutii se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind
modificarea organigramei si a statului de functii.
Consiliul local analizand si aproba,adoptand hotararea nr. 55 cu votul a 10 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
D-nul primar prezinta,explica si motiveaza Hotararea (proiect) privind stabilirea pretului de pornire
pentru licitatia masei lemnoase pe picior de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor (Cosna).
Nu sunt discutii fapt pentru care presedintele de sedinta supune la vot Hotararea (proiect) privind
stabilirea pretului de pornire pentru licitatia masei lemnoase pe picior de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor
(Cosna).
Consiliul local analizand si aproba,adoptand hotararea nr. 56 cu votul a 10 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
D-nul primar prezinta Hotararea (Proiect) privind aprobarea reorganizarii,organigrama,numarul de
personal si Regulamentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta in comuna Parva.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (Proiect) privind aprobarea
reorganizarii,organigrama,numarul de personal si Regulamentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de
urgenta in comuna Parva.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.57 cu votul a 10 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.

D-nul primar prezinta si motiveaza Hotărârea (Proiect) privind inscrierea in evidenéle de cadastru si
Carte Funciara a unor bunuri immobile in propriettatea domeniului public al comunei Parva.
Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotărârea (Proiect) privind inscrierea in evidenéle
de cadastru si Carte Funciara a unor bunuri immobile in propriettatea domeniului public al comunei Parva.
Consiliul Local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.58 cu votul a 10 consilieri “pentru” din
totalul de 10 in functie.
La diverse d-nul primar arata faptul ca; este necesar sa fim de acord,prezentand situatia retelei
scolare, si sa cerem avizul consultativ Inspectoratului Judetean Scolar in vederea adoptarii unei hotarari.
La ora 13.00 este o activitate la Muzeul din Nasaud unde se regasesc si elevii nostri, asa ca ar fi dine
sa mearga si consilierii locali precum si aparatul de specialitate.
Saptamana viitoare vom merge in Republica moldova cu ajutoare, care constau in carti si haine si
cere d-nilor consilieri sa fie deacord cu decontarea motorinei pentru cele doua camionete care vor transporta
aceste bunuri.
Consilierii local sunt deacord cu aceasta decontare in unanimitate de voturi.
D-nul Scurtu P.Vasile-consilier,intreaba, cand se va face receptia la apa si canalizare?
D-nul primar raspunde ca, numai anul viitor.
D-nul Cicedea Dumitru arata faptul ca la izvorul de apa de la “Tanu”iesa apa in drum trebuie
rezolvata problema ca vin ingheturile si se va strica asfaltul. La podul din jos ar fi bine sa se consolideze
malul in zona in ccare s-a intrat la apa asa cum s-a facut si in centru..
D-nul primar spune ca are cunostinta de caz, a informat drumurile judetene si spera a se rezolva
problema. Pentru consolidarea malului trebuie facut proiect si avize in special de la Apele romane.
D-nul Calini Nicolae din comuna Parva,nr.634, isi prezinta problema care o are cu O.S.Izvorul
Somesului Mare R.A. care nu-i marcheaza lemne de pe proprietatea pe care o are de la mama sa,
prezentandu-si actele.
D-nul consilier Singiorzan Vasile-Sef de district silvic arata faptul ca acolo este un litigiu cu Lup
Macedon si se va veni cu GPS-ul pentru a se delimita exact mejdele.
Presedintele de sedinta d-nul Calus Toader-Vasile constata ca, nu mai 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.
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