
                            ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

  

 Incheiat astazi 28.11.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 163 din 18.11.2014,pentru analizarea si 

aprobarea a 5  hotarari(proiect) la initiativa acestuia. 

 D-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva,cere d-nilor consilieri propruneri pentru 

alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

D-nul –consilier Singiorzan I.Vasile, o propune pe d-na Flore Marina, propunere care este 

supusa la vot si aprobata cu votul a 8 consilieri “pentru” din totalul de 9 prezenti, adoptand 

hotararea nr. 36. 

 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul il prezinta 

presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nii 

Finegari Petru si Calus Toader Vasile. 

 La sedinta mai participa un numar de 19 de locuitori ai comunei Parva (asistenti personali) 3 

cadre didactice cu grupul de elevi care prezinta un program de reciclare “Sustine Patrula de 

Reciclare”, comentat si motivat de inv. Venchtel Corina,d-nul sef de Ocol Izvorul Somesului Mare 

Sant,ing Nechita Jelu si d-nul Scurtu Ioan-administrator la SC Dimex Company-2000 SRL. 

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

             
     1.Informare cu privire la stadiul incasarii impozitelor si taxelor locale pana la 25.11.2014. 

     Informeaza: D-na Gavriloaie Viorica-consilier. 

     2.Informare cu privire la modul de gospodarire a padurilor comunei Parva. 

     Informeaza: ing.Nechita Jelu-sef O.S.Sant. 

     3.Informare privind derularea investitiilor in comuna Parva in anul 2014. 

Informeaza:Strugari Ioan-primar al comunei. 

      4.Hotarare(proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

      5.Hotarare(proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2015. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

     6.Hotarare (Proiect) cu privire la aprobarea reprezentantului primarului,a doi consilieri in 

consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”Parva.     

        Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

      7.Hotarare (Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014. 

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

             8.Diverse. 

 

Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 

aprobata in unanimitate de voturi. 

Se trece la discutii pe marginea programului prezentat de elevii Sc.Gim. “Vasile Scurtu”Parva. 

1.D-nul consilier Rus Ioan-aratand faptul ca;dansul s-a preocupat de colectarea acestor deseuri 

fiind viceprimar al comunei,apreciaza aceasta actiune a elevilor si explica importante reciclarii tuturor 

deseurilor. 

2.D-nul Strugari Ioan –primarul comunei Parva,apreciaza aceasta actiune,roaga pe toti cei 

prezenti sa transmita mai departe locuitorilor acestei comune importante acestei activitati in vederea 

pastrarii curateniei in localitate. 



In continuoare se da cuvantu d-nei-Gavriloaie Viorica –consilier care prezinta informarea de la 

primul punct al ordinei de zi. 

 Se trece la discutii:  

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba,de unde este suma asa de mare care un este 

incasata de aproximativ 70.000 lei si care sunt persoanele juridice care trebuie sa plateasca impozite? 

D-nul primar explica din ce se realizeaza veniturile,care sunt persoanele fizice si juridice care nu 

si-au achitat,pana la aceasta data si restantieri, impozitele si taxele locale. Daca nu vom realiza 

veniturile suma repartizata de la bugetul de stat va fi cu minus suma neincasata la impozite si taxe 

locale pe acest an.Sunt cetateni carea u triplu suma deorece sunt restantieri. 

2.D-nul consilier Cicedea Dumitru,cere executivului de a un mai elibera si intocmi acte pana nu-

si achita impozitul respectivii cetateni si inspecial adeverinte pentru APIA de unde ieu bani. 

Se da cuvantul d-nului ing.Nechita Jelu care prezinta informarea de la ce-l de-al 2-lea punc al 

ordinei de zi, explicand cum s-a facut asocierea cu O.S.Sant,care este stadiul realizarii acestei asocieri si 

recomanda ca locuitori din comuna care detin titluri de proprietate sa se asocieze pentru a avea 100 de 

ha. de padure astfel putandu-se face un amenajament silvic al acestora si explica,totodata,modul cum se 

va putea face paza si marcarea arborilor rasleti. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul consilier Singiorzan I.Vasile, intreaba cum se vor putea face curatirile de pasuni? 

D-nul ing.Nechita Jelu raspunde prin a arata ca;este necesar a se depune o cerere la ocolul silvic, 

se va tine contactul cu inginerul care raspunde de aceasta activitate si se vor face deplasari in teren. 

2.Secretarul comunei intreaba pe d-nul ing Nechita Jelu daca se pot face contracte pentru paza 

padurilor proprietate privata inainte de constituirea unei asociatii de proprietari? Considera ca din cei 

46 de proprietari de padure care au avut contract de paza cu Directia Silvica Bistrita-Nasaud suprafata 

de padure detinuta de acestia trebuie sa depaseasca 100 de ha. 

D-nul ing.Nechita Jelu raspunde prin a arata ca; se poate face contracte de paza si recomanda a 

se lua legatura cu d-nul ing Hadarau si seful de district Singiorzan V.Vasile in acest sens. 

3.D-nul consilier Rus V.Ioan, intreaba, cum se va asegura cota de motorina? 

4.D-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva, explica cate problema s-au intampinat pana la a 

se reusi sa se procedeze la predarea suprafetei de teren cu vegetatie forestiera a comunei Parva. In sat 

sunt voci impartite asupra acetui fenomen iar lemnul de foc un este pentru a se comercializa si pentru 

incalzirea locuintelor. Se discuta ca angajarea padurarilor s-a facut la propunerea primarului, 

explicand faptul ca a avut loc un concurs urmare caruia s-au numit padurarii si dansul nu s-a implicat.  

S-a platit aproape 100 mii lei pentru impadurire la Caldarusa. 

5.D-nul Birte Natu-consilier,arata faptul ca,d-nii padurari stau numai in central comunei nu-i 

vede a merge in padure acolo unde s-au gasit cioate la predare. 

D-nul ing.Nechita Jelu raspunde prin a arata faptul ca; condica de presenta este la d-nul sef de 

district Singiorzan V.Vasile iar regulamentul arata faptul ca, o cioata gasita nemarcata in cantonul 

padurarului se imputa de 5 ori valoarea materialului iar in situatii mai grave se va suspenda contractul 

pe o durata de doi ani. 

6.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba, mai este lemn pentru institutii din partida data sau 

este gata? 

D-nul Moisa Ioan-consilier arata faptul ca mai este lemn dar nu va fi in cantitatea in care reiesa 

din APV. 

7.D-na Rus Garofita-intreaba pe d-nul inginer Nechita daca de pe proprietatile particulare se 

poate duce lemn in alta localitate? 

D-nul ing.Nechita Jelu raspunde prin a arata ca; nu se poate duce numai de pe margini acolo 

unde s-a primit titlu de proprietate,acei arbori rasleti pot fi comercilizati in alte localitati. 

In continuoare d-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca; punctul trei nu poate fi prezentat 

deorece viceprimarul este la instruiré PSI dar poate informa ca sunt 700 de pubele care trebuie sa fie 

date si incheiat contract cu cetatenii pentru familia pana la 4 membri.Acest lucru nu este la alegere 

fiind sanctiuni in acest sens. 

Cu privire la informarea de la punctul 4 al ordinei de zi arata faptul ca; sunt multe proiecte 

pentru anul viitor dar care trebuie cofinantare si plata TVA-ului. Prezinta toate proiectele in lucru cu 

valorile respective. 



Se trece la discutii: 

1.D-nul Rus I.Ioan-consilier,intreaba, care sunt ceilalti 10 km de drum care se intentioneaza a se 

face? 

D-nul Primar explica aratand faptul ca, un se va face un drum a 10 km. si pe marginea satului se 

vor face portiuni scurte de acces la grupuri de case. 

2.D-nul Scurtu Ioan-administrator la SC Dimex Company-2000 SRL,arata faptul ca intampina 

multe greutati si aici si a intampinat si in alte localitati deorece cetatenii nu-l lasa a consolida marginile 

de drum spunand ca e terenul lor fara a gandi ca-l protejeaza acest teren,ca copiii lor se vor bucura 

fiind amenajat un drum modern. A promis si se va tine de cuvant ca,drumul de la Dispensarul medical 

la Calus Isip il va face asfaltat, a vrut s-al faca in aceasta vara dar domnul primar a zis sa stam sa 

terminam amenajarea paraului Valea Paltinului, dupa ce se va termina paraul se va face drumu 

respectiv. Va face si drumul de la Ionita de la Borcut. Orice drum trebuie sa fie proiectat bines a nu fie 

curbe si panta mare,chiar daca se trece pente proprietati private sa se inteleaga ca este accesul bun spre 

locuintele cetatenilor. 

3.D-nul consilier Buhai Teodor,intreaba daca se va face si drumul de la Strugari Ioan la Izvorul 

cel Rece? 

D-nul primar raspunde prin a mentiona ca aceste drumuri nu se vor putea face numai pe 

proiecte europene. 

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,prezinta Hotarare (Proiect) cu privire la 

aprobarea reprezentantului primarului,a doi consilieri in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale 

“Vasile Scurtu”Parva. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.37, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie.  

D-nul Primar prezinta Hotararea (proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2015. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.38, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

Se prezinta si se motiveaza de catre d-nul primar Strugari Ioan, necesitatea adoptarii unei  

hotarari privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2015. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect) privind instituirea unor 

taxe speciale pentru anul 2015. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.39, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

Primarul comunei Parva, d-nul Strugari Ioan,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii unei 

hotarari cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014. 

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.40, cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 11 in functie. 

 Diverse. 

 D-nul primar Strugari Ioan prezinta Procesul verbal de lucrare a drumului la Strugari Mihai 

si cere d-nilor consilieri sa aprobe sa dea si Primaria 10 mii lei. 

 Consilierii prezenti aproba cu votul “pentru” a 9 consilieri. 

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina 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, 

                          FLORE MARINA                           CALUS IOAN 

 


