
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 29.12.2015 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.182/21.12.2015, pentru adoptarea a opt hotarari 

la initiativa acestuia. 

 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. 

 La sedinta mai participa si angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Parva. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I.Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

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

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

1.Informare cu privire la modul de organizare a activitatii la reteaua de apa si canalizare. 

     Informeaza d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar. 

2.Informare cu privire la modul de derulare a investitiilor in anul 2015 cu finantare din fonduri europene 

si buget local.  

     Informeaza d-nisoara Vartolomei Saveta-referent III. 

3.Informare cu privire la modul de incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2015. 

     Informeaza d-na Gavriloaie Viorica-consilier. 

 4. Hotarare(proiect)  cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016. 

     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 5. Hotarare (proiect) privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2016. 

     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 6. Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de scolarizare propus pentru anul scolar 2016-2017 prin  

emiterea avizului conform pentru reteaua scolara propusa. 

     Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 7. Hotararea (proiect) privind incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile de  la Dispensarul 

uman din comuna Parva cu destinatie de Cabinete medicale si farmacie . 

     Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva. 

 8. Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de actiuni in vederea aplicarii prevederilor Legii 

nr.416/2001 in anul 2016. 

     Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva. 

9. Hotarare (proiect) privind aprobarea Planului de actiuni cu privire la situatiile de urgenta in anul 

2016. 

     Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva. 

           10.Hotarare (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru anul 2016 si a Regulamentului de 

valorificare a acesteia. 

      Initiator Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva. 

           11. Hotarare (proiect) cu privire la aducereaa la cunostinta publica,necesitatea asocierii fermierilor in 

vederea participarii la inchirierea pasunilor comunale. 

Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.   

Diverse.   

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri,este aprobata cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

 D-na Palage Maria informeaza verbal modul cum s-au completat registrele agricole in anul 2015. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul Singiorzan Vasile-consilier intreaba pe d-na Palage Maria,care sunt unitatile de pe raza 

comunei inscrise in registrul agricol. 

 2.D-na Palage Maria raspunde prin a enumera;Biserica ortodoxa,Biserica Penticostala,scoala 

gimnaziala,dispensar. 



 

 

3.D-nul primar Strugari Ioan,arata faptul ca in perioada urmatoare se va merge in teren pentru 

o noua declaratie a tuturor imobilelor in vederea impozitarii acestora. 

In continuoare se trece la punctul 2 si se prezinta de catre d-nul Calus Toader Vasile-consilier 

(viceprimar) informarea de la primul punct al ordinei de zi. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul primar arata ca pe viitor reteaua de apa si canalizare va fi predata la Aqabis dar toate 

investitiile le face primaria. 

 2.D-nul consilierCicedea Dumitru arata faptul ca se discuta ca la apa sa se dea de catre cei care 

nu au ceas 50 de lei/luna.Considera ca este prea putin si trebuie mai mult pentru a-i determina pe acestia 

sa-si puna apometru. 

 Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi. 

 La acest punct domnul primar explica si prezinta lucrarile in derulare.Mai sunt bani care trebuie 

sa ne intre in cont si daca acestia vor intra nu vom mai fi datori. 

Se prezinta de catre d-na Gavriloaie Viorica o informare cu privire la modul de incasare a 

impozitelor si taxelor in anul 2015. 

 Se trece la discutii ; 

 1.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba,daca sunt cetateni care nu au platit impozitele in acest 

an ? 

 2.D-na Gavriloaie Viorica raspunde prin a arata ca sunt cetateni care nu si-au platit impozitul de 

ani de zile. 

 3.D-nul primar arata faptul ca,niciodata nu au fost asa de slabe incasari sunt aproape 100 de 

persoane cu o suma de 60.000 lei de incasat de la persoane fizice dar mai sunt si persoane juridice cum 

ar fi : Ocolul silvic Bistrita,Ocolul Silvic Somes-Tibles,Asociatia Crescatorilor de Animale Rebra si 

fundatiile cu masini care sunt impozitate. 

 In continuoare d-nul primar Strugari Ioan prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii 

hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2016. 

 De asemenea arata faptul ca,nu cresc impozitele la teren,cresc doar al permise si s-a mai introdus 

in Codul fiscal cladiri rezidentiale. 

 Nefiind discuti la acest proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 45 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

Se prezinta de catre domnul primar si Hotararea (proiect) cu privire la instituirea unor taxe 

speciale pentru anul 2016. 

Consilieri local un sunt deacord cu suma de 50 lei/luna la apa pausal si propun 10 lei/luna. 

De asemenea un sunt deacord cu taxa pentru inmormantari. 

 Se supune la vot de catre presedintele de sedinta cu modificarile propuse. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 46 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari cu privire la 

aprobarea Planului de scolarizare propus pentru anul scolar 2016-2017 prin  emiterea avizului conform 

pentru reteaua scolara propusa. 

 Nefiind discuti la acest proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 50 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 In continuoare d-nul viceprimar Calus Toader-Vasile prezinta si explica necesitatea adoptarii 

unei hotarari privind incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile de  la Dispensarul uman din 

comuna Parva cu destinatie de Cabinete medicale si farmacie . 

 Explica cifrele din hotarare,temeiul legal iar la scoala gimnaziala se va face un contract de 

comodat. 

 Nefiind discuti la acest proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 49 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 



 Se prezinta de catre d-nul viceprimar Hotararea (proiect) privind aprobarea Planului de actiuni 

in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.416/2001 in anul 2016. 

 Nefiind discuti la acest proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 47 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 Deasemenea d-nul viceprimar Calus Toader-Vasile prezinta Hotararea (proiect) privind 

aprobarea Planului de actiuni cu privire la situatiile de urgenta in anul 2016. 

 Nefiind discuti la acest proiect de hotarare se supune la vot de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 48 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 D-nul primar prezinta Hotararea (proiect) privind aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru anul 

2016 si a Regulamentului de valorificare a acesteia. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-na Flore Marina si d-nul Singiorzan Vasile-consilieri, nu sunt deacord cu faptul de a li se 

acorda 5 mc angajatilor de la Ocolul Silvic Sant. 

 2.D-nul Birte Natu si Calus Toader Vasile consilieri, se abtin de la faptul de acordare a acestei 

cantitati. 

 Astfel ca s-a modificat art.6 punctul e din regulament. 

 Se supune la vot aceasta modificare si se voteaza cu 2 voturi “pentru” si 6 ”impotriva”. 

 Pentru propunerea cu privire la acordarea a 5 mc lemn pentru padurari,presedintele de sedinta 

supune la vot. 

 Se voteaza cu 9 mmembri”pentru” iar d-nul Birte Natu este “impotriva”. 

 In cotinuare se discuta asupra acordarii combustibilului la padurari pentru deplasarea la ocolul 

silvic. 

 Se supune la vot si se voteaza cu 9 consilieri “pentru” iar d-nul consilier Birte Natu este impotriva. 

  Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) privind aprobarea cotei de 

masa lemnoasa pentru anul 2016 si a Regulamentului de valorificare a acesteia. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 43 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

 D-nul Primar Strugari Ioan prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari cu 

privire la aducereaa la cunostinta publica,necesitatea asocierii fermierilor in vederea participarii la 

inchirierea pasunilor comunale. 

 Se trece la discutii : 

 1.D-nul Singiorzan Vasile-consilier intreaba daca pot participa la licitatie si persoane straine ? 

D-nul Primar,Strugari Ioan explica ca daca ar fi dupa lege da ar putea participa dar se vor pune 

conditii in asa fel incat sa fie luate pasunile de catre cetateni ai comunei Parva si sa un fie date la persoane 

straine.Muntii sunt putini si sunt pascuti iar la fiecare familia ii poate reveni un ha. 

D-nul Singiorzan Vasile Intreaba daca s-a incasat redeventa de la cei cu microhidrocentrala 

D-nul primar ii raspunde ca;da s-a incasat pe valoarea contractului si ca s-a inchis si se va lua de 

la zero. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) cu privire la aducereaa la cunostinta 

publica,necesitatea asocierii fermierilor in vederea participarii la inchirierea pasunilor comunale.  

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 44 cu votul “pentru” a 10 consilieri 

din totalul de 10 in functie. 

Diverse: 

D-nul primar prezinta ordinul prefectului cu priivire la fapte disciplinare al secretarilor si ca se 

vor lua masuri. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus I.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.I.IOAN               IOAN CALUS 

 


