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 Incheiatastazi 31.01.2012 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitiaprimarului comunei Parva nr.1/20.01.2012, urmare necesitatii adoptarii 
a sase hotarari initiate de d-nul primar Gheorghe Stelian. 
 La sedinta participa, conform registrului de prezenta,pecaresecretarul o 
prezintapresedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieridintotalul de 11 in 
functie,lipsandnemotivat d-nulOrdaceSimion. 
 D-nulFinegari I. Ioan-presedintele de sedintasupune la votprocesul verbal de la 
sedintaanterioara.Consilieriianalizeaza si aprobaprocesul verbal cuvotul a 10consilieri “pentru”.  
 D-nulpresedinte de sedinta,FinegariI.Ioanprezinta si supune la voturmatoarea: 

1.Informarecuprivire la modul de gospodarire a terenurilor (pasunialpine) arendate de 
catre Consiliul    local Parva,Asociatiilor de taorine si ovinedin comuna Parva.  

2.Hotarare(proiect) privindaprobareabugetului de venituri si cheltuielipentruanul 2012. 
3.Hotarare {“proiect”) privindmodificarea HCL nr.30/27.12.2011 

pentrustabilireaimpozitelor si taxelorlocalepentruanul 2012. 
4.Hotarare (“proiect”) privindaprobareainscrierii in C.F. a apartamentelor de la Blocu si 

constructieiMagazinMixt.. 
5.Hotarare (“proiect”) privindaprobareaasocieriiConsiliului local Parva cucomuneleTelciu 

si RunculSalvei in vedereaatribuiriidirecte a dreptului de gestionare a fonduluicinegetic pe fondul 
de vanatoare 1 ValeaRebrei.  

6.Hotarare (proiect) privindaprobareaplanului de gestionare a deseurilorselective si 
menajere,obligatiile ce 
revinPrimarieiParva,instituriilorpublice,agentiloreconomici,cetatenilordinlocalitateprivindactivit
atile de gospodarire,intretinere si curatenie la nivelulcomunei. 

7.Hotarare(proiect)  privindaprobareaorganigramei si a statului de functii al 
Primarieicomunei Parva pentruanul 2012. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 prezenti. 
 Se da cuvantul d-nului Strugari Ioan-consilier (presedintele Asociatiilor Crescatorilor de 
Aanimale) pentru a prezenta informarea de la primul punct al ordinei de zi. 

Se trece la discutii: 
D-nul Strugari V.Vasile-consilier,arata faptul ca in informare nu este prins un buget,ce 

venituri avem si ce cheltuieli. 
D-nul Strugari Ioan-consilier, arata faptul ca; informarea este cu privire la administrarea 

acestor pasuni. O informare nu va fi prezentata asupra bugetului asociatiilor decat in fata 
membrilor asociatiilor. 
 Se trece in continuoare la prezentarea Hotarare(proiect) privindaprobareabugetului de 
venituri si cheltuielipentruanul 2012. 

 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 1 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile intreaba; de ce s-au mai pus 2 miliarde la baza sportiva? 
Primarul comunei,d-nul Gheorghe Stelian,arata faptul ca; datorita constructiei respectiv a 

zidiului care nu a fost prevazut,centralei termice care este mult mai mare decat a fost prevazuta, 
asigurarii si a TVA-ului care este peste un miliard de lei. 

D-nul Singiorzan I. Vasile-consilier,cere sa se prezinte exact tot ce a fost prins in proiectul 
de hotarare.Sa se explice si problema cu drumul axial forestier. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian,prezinta si motiveaza toate sumele din buget iar 
constructorul de la terenul de sport a aplicat indicele de crestere a preturilor.Referitor la drumul 



axial,lucrarea trebuie scoasa la licitatia,noi nu platim nimic dar de la Guvern trebuie 
confirmarea, aceasta masura 125b se va face daca va fi aprobata la finantare. 

D-nul Strugari Ioan-consilier intreaba ce reprezinta diferenta la Caminul cultural si ce 
suma este neplatita?La scoala suma este pentru imprejmuire? 

D-nul Primar arata faptul ca, suma neplatita este de 20 de miliarde plus avansul la fondul 
de garantare.La scoala nu a mai fost de unde prinde sume. 

 In continuoare,Primarul comunei Parva,d-nul Gheorghe Stelian prezinta si 
motiveaza,Hotarare {“proiect”) privindmodificarea HCL nr.30/27.12.2011 
pentrustabilireaimpozitelor si taxelorlocalepentruanul 2012. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 2 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Se pune in discutie,de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei ParvaHotarare 
(“proiect”) privindaprobareainscrierii in C.F. a apartamentelor de la Blocu si 
constructieiMagazinMixt. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 3 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Se prezinta de catre d-nul Primar Gheorghe Stelian Hotarare (“proiect”) 
privindaprobareaasocieriiConsiliului local Parva cucomuneleTelciu si RunculSalvei in 
vedereaatribuiriidirecte a dreptului de gestionare a fonduluicinegetic pe fondul de vanatoare 1 
ValeaRebrei. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 4 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Primarul comunei Parva,Gheorghe Stelian,prezinta in continuoare si motiveaza Hotarare 
(proiect) privindaprobareaplanului de gestionare a deseurilorselective si menajere,obligatiile ce 
revinPrimarieiParva,instituriilorpublice,agentiloreconomici,cetatenilordinlocalitateprivindactivit
atile de gospodarire,intretinere si curatenie la nivelulcomunei. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 5 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Primarul comunei,d-nul Gheorghe Stelian;prezinta si motiveaza Hotarare(proiect)  
privindaprobareaorganigramei si a statului de functii al Primarieicomunei Parva pentruanul 
2012. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 6 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Se trece la diverse: 
 1.D-nul Primar prezinta borderoul de masa lemnoasa pe anul 2012. 
 Se citeste de d-nul Primar Gheorghe Stelian cererea numitului Calini Gavrila care cere o 
recompensa pentru terenul afectat de drumul construit pe Valea Arsitei, teren care sa i se dea din 
pasunea comunala in suprafata de 0,50 ha. 
 2.Secretarul arata procedura de despagubire,trebuie sa fie intabulat pe comuna Parva si 
apoi facut schimbul sau despagubiri in lei. 
 Consiliul local isi insuseste acest aspect. 
 In timpul sedintei intra d-nul Dorin Neamtiu,d-nul Dragota,d-nul Schiridon Adrian si 
Cobzalau Octavian, persoane interesate de a face MHC-u pe Valea Rebrei. 
 3.D-nul Neamtiu Dorin, arata ca a adus un dosar cu un studiu pentru a face un studiu in 
vederea construirii a 4 unitati MHC pe Valea Rebrei. Solicita a se da acordul consiliului local in 
vederea concesionarii terenurilor respective.Se va cere dupa proiectul cu turbinele si acordul 
pentru impamantare. 
 Firma respectiva va face un acord public privat care din productia de curent va da 
Primariei 10%,care se va face cu citirea contorului. 
 4.D-nul Scridon Adrian arata faptul ca MHC-Parva este o firma comuna cu Consiliul local 
Parva adica s-a asociat si va da 2% din productia de energie electrica. Firma din Gherla este cu 
un aviz de la apele romane dar asta nu rezolva nimic daca nu-si castiga o forma de 
concesionare,inchiriere sau vanzare. 
 Secretarul explica cum prevede legea pentru concesionare. 



 D-nul Singiorzan V.Vasile Arata faptul ca;MHC-Parva are deja acordul de la Rebrisoara 
si Runcul Salvei si trebuie vazut si acest aspect. 

Presedintele de sedinta, domnul Finegari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii la 
sedinta si declara inchisa sedintaconsiliului local dreptpentrucare s-a incheiatprezentulproces 
verbal in 3 exemplaredincareunul se va comunica cuInstitutiaPrefectului, judetulBistrita-Nasaud, 
unul se va afisa la Avizierul de pe holulPrimarieicomunei Parva, unul va fi pe Site-
ulwww.primariaparva.ro iarunul se va arhiva la dosarul de sedinta. 
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