
                             ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 30.09.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.157/16.09.2010,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a sase proiecte de hotarare de catre d-nul Primar Gheorghe Stelian. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-na Singiorzan Catalina, d-soara Vartolomei 
Saveta si d-soara director prof.Campan Cornelia. 
 D-nul Primar al comunei Parva lipseste,motivat,de la sedinta fapt pentru care d-nul Rus I. 
Ioan-viceprimarul comunei Parva,solicita d-nilor consilieri sa propuna alegerea unui presedinte de 
sedinta. 
 D-nul Singiorzan I.Vasile propune ca, presedinte de sedinta sa fie d-nul consilier Strugari I. 
Ioan. Consilierii locali,analizeaza propunerea si aproba hotararea nr.15,cu votul “pentru”al 10 
consilierii,din totalul de 11 prezenti,  
 D-nul presedinte de sedinta,Strugari I.Ioan; supune la vot procesul verbal de la sedinta 
anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 11 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I.Ioan; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
             
  1.Informare cu privire la modul de organizare a noului an scolar 2010-2011. 
    Informeaza: prof.Campan Cornelia-Directorul Sc.Gen. Parva. 
 2. Hotarare(proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei.           
 3. Hotarare(Proiect) privind revocarea Hotararii Consiliului local Parva nr.7/30.04.2010 privind 
aprobarea Planului de de ocupare a functiilor publice pentru anu1 2010. 
                      Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 
 4.Hotarare(Proiect) privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de 
onoare.  
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 
 5.Hotarare (Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 
 6.Hotarare (Proiect) privind aprobarea planului de sustenabilitate RECL. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 
 7.Hotarare(proiect) privind aprobarea transferului de proprietate a bunurilor mentionate in 
contractul de comodat cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei 
 8.Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri “pentru” din 
totalul de 11 prezenti. 
 In continuoare se da cuvantul d-soarei prof.Campan Cornelia-directorul Scolii Generale 
Parva, care prezinta informarea de la primul punct al ordinei de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-soara director Campan Cornelia,intreaba pe d-nul Scurtu Alexandru, cand vor fi gata 

lucrarile la izvorul de apa minerala? Este un pericol pentru elevi respectiva zona. S-a primit si de la 
Primarie o adresa,dar constructorul este cel care trebuie sa protejeze zona. 

2.D-nul Scurtu V.Alexandru,arata faptul ca; a terminat canalizarea si ca;pana sambata care 
urmeaza va nivela si terenul de sport. 
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3.D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva,arata faptul ca; a fost necesar de a se face o 

adresa pentru a se preveni  niste evenimente pe care nu le dorim. Se va face si gardul. Din 
informarea prezentata de d-soara director reiese faptul ca;rutaria veche este un pericol pentru elevi, 
s-a pus placute de avertizare,considera ca este o situatie grava. 

4.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata ca; daca este proprietatea d-nului Ordace Simion 
sa fie aduse actele de proprietate. Daca este domeniu public al comunei,de ce nu se demoleaza, stiind 
faptul ca este o hotarare a consiliului local in acest sens. 

5.D-nul Ordace Simion-consilier,sustine faptul ca; dansul este proprietar si ca este mostenire 
de la bunicul acestuia. A depus notificari pe legea 10 si nu i s-a restituit proprietatea.Constructia, asa 
cum este prevazut in hotararea de consiliu local,este scoasa din inventar. Daca s-a dat acea hotarare 
de ce nu s-a demolat.Dansul nu va permite demolarea construtiei, deoarece este proprietar. 

6.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata faptul ca;daca d-nul Ordace Simion este 
prorpietar atunci sa aduca dovada proprietatii, daca nu este proprietar atunci,executivul comunei 
Parva sa aplice hotararea consiliului local. Se pot intampla lucruri care nu le dorim. 

7.D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,considera ca; este un litigiu si este necesar a se 
pronunta instanta de judecata in acest aspect.Primarul si viceprimarul comunei sa aplice hotararea 
consiliului local prin care s-a aprobat demolarea acestei constructii. 

8.Secretarul comunei intervine si-l roaga pe d-nul Ordace Simion sa raspunda urmatoarelor 
intrebari. 

A fost depusa notificare pentru terenul de la scoala si constructie?  
D-nul Ordace Simion-raspunde ca da.  
Secretarul intreaba, daca a primit dispozitia de respingere a notificarilor si daca a fost pe 

instanta? 
D-nul Ordace Simion-raspunde ca da, dar instanta nu a judecat cu actele de proprietate si ca, 

se poate proba multe lucruri cu acte false. 
Secretarul intreaba, daca are o sentinta de judecata prin care s-a intabulat cota parte dupa 

Scurtu Irodim? 
D-nul Ordace Simion-raspunde ca da,dar nu.top.58/2 nu este prins in acea sentinta si ca acest 

numar este aceasta constructie-brutaria. 
Secretarul mentioneaza faptul ca,aceasta constructie este in Anexa nr.35 la Hotararea 

Guvernului nr.905/2000 si ca, se pot aplica prevederile hotararii consiliului local pentru demolae. 
D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,considera ca; este necesar a se face o activitate 

practica la clasele a IX si a X,sens in care propune sa se amenajeze o sala pentru agroturism si sa se 
finanteze din buget dotarile, deorece agroturismul, in comuna Parva, este o sursa de venit pentru 
locuitori. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, considera ca; este necesar a se faca practica,la aceste 
clase, si pentru agroturism,mecanica si veterinara, activitati de care are nevoie comuna Parva. 

D-soara director Campan Cornelia-arata faptul ca; atunci cand s-a aprobat a se face cls.IX si 
a X pentru agroturism ,conditia principala si faptul ca, am avut Centrul turistic a ajutat aceasta 
aprobare si de ce nu s-ar putea face activitati, in acest Centru turistic prin care elevii sa invete a 
aranja un pat, a servi sau alte activitati in acest domeniu. Este necesar a se pune la dispozitia scolii 
aceasta cladire si bani pentru dotarea acestui centru. 

D-nul Ordace Simion-consilier,rata faptul ca; este necesar a se aproba bani pentru aceasta 
activitate dar trebuie sa avem bani pentru a investi in aceasta actiune, sa se faca propuneri de d-nii 
consilieri daca exista o varianta. 

Se prezinta de catre d-nul viceprimar,proiectul de hotarare cu privire la revocarea Hotararii 
Consiliului local nr. 7/2010 privind Planul de ocupare a functiilor publice.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.16 cu votul a 11 consilieri din 
totalul de 11 prezenti. 

Se prezinta de catre d-nul viceprimar,proiectul de hotarare cu privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de onoare.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.17 cu votul a 11 consilieri din 
totalul de 11 prezenti. 
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Se prezinta de catre d-nul viceprimar,proiectul de hotarare cu privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.18 cu votul a 11 consilieri din 
totalul de 11 prezenti. 

Se prezinta de catre d-nul viceprimar,proiectul de hotarare cu privind aprobarea Planului de 
sustenabilitate a RECL Parva,judetul Bistrita-Nasaud.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.19 cu votul a 11 consilieri din 
totalul de 11 prezenti. 

Se prezinta de catre d-nul viceprimar,proiectul de hotarare cu privind aprobarea 
transferului bunurilor mentionate in contractul de comodat cu Ministerul Comunicatiilor si 
Tehnologiei Informatiei.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.20 cu votul a 11 consilieri din 
totalul de 11 prezenti. 

Ne mai fiind alte discutii se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi,”Diverse”. 
D-nul Ordace Simion-consilier,prezinta un set de acte prin care sustine ca se face dovada 

proprietatii comunei Parva in litigiul cu Rebra-Parva, acte aduse de la instanta. 
Secretarul comunei Parva roaga pe d-nul viceprimar si d-nul Singiorzan V.Vasile-consilier 

care au fost la OCPI-Bistrita,sa explice care este administrativul comunei Parva si ce inseamna 
proprietate.D-nul Ordace Simion sa nu mai duca in eroara consilierii locali prin a explica unele 
documente asa cum dansul le interpreteaza. 

D-nul Singiorzan V.Vasile explica cele spuse la OCPI-Bistrita si da exemplu situatiei dintre 
Salva si Nasaud. 

Presedintele de sedinta, domnul Strugari I.Ioan,constata ca nu mai sunt alte discutii la 
sedinta si declara inchisa sedinta consiliului local drept pentru care s-a incheiat prezentul proces 
verbal in 3 exemplare din care unul se va comunica cu Institutia Prefectului, judetul Bistrita-
Nasaud, unul se va afisa la Avizierul de pe holul Primariei comunei Parva,unul va fi pe Site-ul 
www.primariaparva.ro iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
                  STRUGARI IOAN         CALUS IOAN 


