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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                 P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 04.06.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia Primarului comunei Parva nr.103/26.05.2010,la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
consilierilor, un numar de 9 consilieri din totalul de 10 in functie,lipseste motivat d-nul Strugari Ioan. 

La sedinta mai participa angajatii primariei; d-nul Rus George,d-nul Cobzaleu Octavian –
reprezentand S.C. MHC Parva SRL,d-nul Finegari Ioan-supleant lista,cetatenii; Scurtu Ioan,Rus 
Nicolae si Andrei Mariuta.  

D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata faptul ca; d-nul Singiorzan I.Vasile si-a incheiat 
perioada de 3 luni pentru functia de presedinte de sedinta si este necesara alegerea unui alt 
presedinte pentru o perioada de 3 luni. Roaga a se face propuneri pentru alegerea acestuia. 

D-nul Rus V.Ioan-consilier,il propune pe domnul Ordace Simion.  
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptant hotararea nr.9,cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 10 prezenti. 
Se supune la vot de catre d-nul Ordace Simion -presedintele de sedinta,procesul verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de voturi. 
 D-nul presedinte de sedinta Ordace Simion,prezinta urmatoarea: 
 1.Informare cu privire la Ordinea si linistea publica in comuna Parva. 
  Informeaza: Piticari Cezar-Mircea-Agent adjunct Sef Post Politie comuna Parva. 
 2. Hotarare(proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie,iulie,august 2010. 
  Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 3. Hotarare(Proiect) privind validarea mandatului de consilier a d-nului Finegari Ioan de pe lista 
Partidului Social Democrat. 
                    Initiator: Ordace Simion-consilier local.           
 4.Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 9 consilieri “pentru” din 
totalul de 9 prezenti. 
 In continuoare d-nul Ordace Simion -presedintele de sedinta supune spre aprobare Hotararea 
(Proiect) privind validarea mandatului de consilier a d-nului Finegari Ioan de pe lista Partidului 
Social Democrat. 
 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 10 cu votul a 9 consilieri 
“pentru”din totalul de 9 in functie. 
 In continuoare, se da cuvantul d-nului Ag. Sef adjunct sef pololitie Parva, care prezinta 
informarea de la primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii pe marginea informarii de la primul punct al ordinei de zi. 
 1.D-nul Primar Gheorghe Stelian, tine sa sublinieze faptul ca; este multumit de activitatea 
organelor de politie dar, considera ca; este necesar de a se mai ameliora unele conflicte care sunt 
intre problemele unor tineri. Au fost probleme la reteaua de apa potabila care necesita a fi 
rezolvate,deorece sunt infractiuni (sabotaj). Doreste o buna colaborare cu organele de politie in a 
stopa unele anturaje care se fac la ore tarzi in baruri. Nu au fost probleme mari pana acuma dar 
poate sa fie si mai bine. Este o problema Duminica,cand ;comuna este invadata de roomi iar la 
biserica nu te lasa sa treci pe aleea acesteia.Este necesar de a se interzice bautrile alcoolice la minori 
si  sunt unele localuri in care se practica jocurile de noroc.Este necesar a se implica si parintii in a 
nu-i lasa pe tinerii minori in baruri la ore tarzi si sa-i tina in frau. 
 Noua reteaua de apa potabila se va da in functiune,trebuia sa avem in vedere faptul ca, daca 
este cineva dusman pe primarul sau viceprimarul comunei trebuie sa se razbune pe comuna prin a 
face unele fapte fara a gandi ca afecteaza toata comunitatea.Trebuie sa fim limitati in anumite 
treburi.   
 2.D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei,considera ca este necesar ca, un angajat al Postului 
de Politie Parva, sa fie, in fiecare Duminica, prezent in localitate deorece sunt probleme la piata si nu 
se pot rezolva, fiind vorba de parcari,opriri ilegale si o circulatie grea in centrul comunei.  



 3.D-nul Moisa Ioan-consilier, face referire la faptul ca acesti oameni de cetatenie rooma, in 
zilele de Duminica, vin de dimineata si urmaresc ca, atunci cand oamenii sunt la Sfanta Biserica sa-i 
caute pe acasa iar cand se iese din Biserica sai gasesti la iesirea din Bisereica ortodoxa.  
 4.d-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata faptul ca; este necesar ca fiecare Bar sa respecte 
programul care este pana la ora 10.00 si a nu se mai permite angrenarea acelor anturaje.Este necesar 
a se verifica fiecare Bar. 
 Ne mai fiind alte probleme la ordinea de zi se trece la  punctul “Diverse”. 
 1.D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta, arata ca; dansul a mai pus un proiect de 
hotarare pentru aceasta sedinta, care; d-nul primar nu la trecut pe dispozitia de convocare a sedintei 
ordinare. A primit un raspuns de la d-nul secretar, pe care-l considera legal dar nu pentru a fi scos 
proiectul de pe ordinea de zi. 
 2.D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; s-a consultat cu d-nul secretar si ca; s-a constatat 
ca; proiectul este ilegal si ca nu este posibila trecerea acestui proiect pe ordinea de zi dar,daca d-nii 
consilieri considera ca este necesar a fi discutata in aceasta sedinta se poate analiza iar d-nul secretar 
se va ponunta in a contrasemna sau nu aceasta hotarare. 
 D-nul Ordace Simion-explica situatia si cere a se trece pe ordinea de zi acest proiect de 
hotarare.  
 Se supune la vot aceasta propunere si este aprobata cu 8 voturi”pentru” si doua “abtineri”, 
abtinandu-se d-nul Rus A.Nicolae si Singiorzan I.Vasile. 
 3.Secretarul comunei Parva,intervine si arata faptul ca, este oblicat de prevederile art.48 
alin.(1) ca sa nu contrasemneze aceasta hotarare si da citire art.251 Cod comercial care arata faptul 
ca;„Asociatiunea în participaţiune are loc atunci când un comerciant sau o societate comercială 
acordă uneia sau mai multor persoane ori societăţi o participaţiune în beneficiile şi pierderile uneia sau 
mai multor operaţiuni, sau chiar asupra întregului comerţ“. Asa ca, Consiliul local Parva nu este o 
societate comerciale si nu face comert si nu este nici o persoana fizica asa cum prevede articolul sus 
mentionat. Iar, potrivit prevederilor art.120 alin.(2) „Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt 
inalienabile,imprescriptibile si insesizabile“ ele fiind de uz sau de interes public, iar potrivit art. 123 
alin.(1) prevede;“ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire 
la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes 
local sau judeţean, în condiţiile legii“.alin.(2) al aceluias articol prevede ca;“Vânzarea, concesionarea 
şi închirierea se fac prin licitaţie publică,organizată în condiţiile legii”. 
 Astfel ca, Consiliul local Parva poate sa se asocieze pentru o dezvoltare intercomunitara dar 
nu poate sa intre cu terenurile proprietate a comunei fara a se proceda la o concesionare, inchiriere 
care sa se faca prin licitatie. De vazut si Raportul de evaluare anexat,in care, in care,la pct.6 se 
prevede...“ propunerea unei  redeventa anuala pe baza careia sa fie stabilita de catre Consiliul local 
Parva pretul de incepere a licitatiei publica(redeventei anuale) de concesionare,organizata conform 
legislatiei in vigoare“, fapt care se regaseste si la pct.V.-Constatare si opinia evaluatorului- unde la 
alin.(3) se prevede;“Consiliul local al comunei Parva va putea stabili pretul de inceperea licitatiei de 
concesionare tinand cont si de alte criterii locale“. 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile,consilier propune a se face un alt proiect de hotarare prin care sa 
se asocieze consiliul local cu SC.MHC.SRL Parva si care sa fie discutat pe alta sedinta. 
 Consilierii locali in numar de 10 sunt „pentru“aceasta propunere. 
 5.Singiorzan I.Vasile-consilier arata ca, sunt si proprietati private pe langa raul Rebra si nu 
poate hotara, consiliul local,asupra acestora. Trebuie sa fim atenti la ce facem,dansul nu a vazut 
proiectul de hotarare dar nu este decord cu asi da verdictul consiliul local intr-o asemenea problema. 
Considera ca este bine sa se discute aceasta problema in fata cetatenilor intr-o adunare publica. 
 D-nul Ordace Simion explica unde sunt amplasate centralele dupa schita anexata.D-nii 
Prezenti,Scurtu Ioan,Andrei Mariuta si Rus Nicolae sa nu-si faca probleme asupra acestor situatii cu 
terenul lor. 
 D-nul Scurtu Ioan, arata ca; daca cineva autorizeaza lucrari pe terenul lui atunci va vi necaz. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile mai arata ca;el a mai discutat si cu SC Beni Alex SRL cu care de 
fapt a convenit sa-i dea o parte din terenul dansului de la Arsita Iepei pentru a se construi barajul de 
captare. A fost un impediment prin faptul ca; s-au luoat doua numere topografice gresite dar nu a 



mai fost contactat de reprezentantii acestei societati si considera ca trebuie sa facem aceasta asociere 
cu SC MHC Parva SRL. 
 D-nul Primar arata ca; exista un act de proprietate asupra terenurilor si  fiecare proprietar 
are dreptul sa invoce pretenti daca  conducta sau orice alta constructie se face se afla pe terenul 
respectivelor persoane. 
 6.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, cere sa i se explice si dansului si oamenilor prezenti cum 
si unde se va construi? 
 7.D-nul Cobzalau Octavian,reprezentantul SC MHC Parva SRL, explica toata lucrarea 
 D-nul Singiorzan I.Vasile, consilier ,intreaba, care sunt avantajele? 
 D-nul Ordace Simion arata ca, din total venit 2% va fi a comunei Parva. 
 D-nul Primar intervine si cere a se face pun proiect de hotarare si sa se mentioneze toate 
aceste aspecte. 
 In continuoare d-nul consilier Singiorzan I.Vasile, intreaba, cat costa lucrarea de extindere a 
curentului de pe dealul Paltinului si daca nu se poate face o partida pentru a se da in schimb la staloii 
de curent si din care sa se dea si pentru constructia la Casa Parohiala si Biserica Ortodoxa? 
 D-nul Singiorzan V.Vasile consilier, intervine si arata ca, nu se pot face partizi care sa fie 
folosite pentru a se da direct cuiva dar se poate ca, Iugan sau celelalte societati comerciale care au 
datorii fata de Primaria Parva, sa si-le plateasca iar din cont printro hotarare de consiliu local sa se 
dea la Biserica Ortodoxa sau la electrica. 
 D-nul Primar arata ca, nu este indiferent ca se lucreaza la  Casa parohiala si s-au purtat 
discutii cu seful de ocol de la Rodna si cel de la Dorna Candrenilor pentru a se putea vedea ce putem 
aduce la comuna si sa ajutam la construirea celor doua edificii. La Cosna nu mai avem drept de a 
taia din cauza doboraturilor de lemn care au fost. Mai avem de platit la extinderea de curent la Valea 
Arsitei. Dansul este dispus la orice, la Valea Barlogelului si Dealul Paltinului dansul a fost cel care a 
rezolvat extinderea de curent cu Cosmote-ul,el a fost cel care a obtinut toate avizele pe toata bransa 
electrica. Exista atentie pentru biserica si vrem sa-l ajutam pe parinte pentru ca este un om deosebit, 
este harnic si vrea sa faca multe numai ca acest an este un an greu si nu sunt bani. Si la Primaria 
Parva, la ora actuala se lucreaza cu 4 oameni cu care deservim aproape 3000 de oameni, nu putem 
face angajari,nu sunt bani la tara. Suferim cu totii si spera sa se rezolve si problema casei parohiale. 
Compensar nu se pot face de catre Primarie. 
 Se pune in discutie problema terenului de la Arsita Iepei a d-nului Singiorzan V.Vasile care 
arata ca, din gresala SC BeniAlex SRL prin doamna proiectant a luat doua numere topografice 
gresite,s-au incurcat numerele,pentru a-i intabula acet teren si este necesar a se aproba de consiliu 
local sa se schimbe numerele topografice cu schimbul de teren si sa se dea acolo aproape deorece 
acele 2 numere topografice au fost la Vidra si la Fruntea Bolovanului. 
 Consilierii locali analizeaza si aproba cu votul a 10 consilieri“pentru“. 
 Presedintele de sedinta, domnul Ordace Simion,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. 
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