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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 16.12.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.189/08.12.2010,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a o2 proiecte de hotarare de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 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-na Moldovan Mariana si d-soara Andrei Viorica. 

De la sedinta lipseste d-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei care este in concediu medical. 
D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva arata necesitatea de a se face o propunere 

pentru alegerea unui presedinte de sedinta,deorece d-nului Strugari Ioan i s-a incheiat perioada 
celor trei luni. 
 D-nul presedinte de sedinta,Singiorzan  V. Vasile il propune pe d-nul Ordace Simion care este 
aprobat de d-nii consilieri, adoptand hotararea nr._____,cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul 
de 11 prezenti. 
 D-nul Ordace Simion 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.Hotarare(proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Decembrie 2010- 
Ianuarie si Februarie 2011. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 2. Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010. 
    Initiator:Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 3.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. 

D-nul Rus I. Ioan-viceprimarul comunei Parva, o prezinta pe d-soara Andrei Viorica care din 
data de 15.12.2010 lucreaza la Primaria Parva pe functia de consilier personal a primarului si cu 
atributii pe asistenta sociala,dandu-i si acesteia cuvantul pentru asi prezenta activitatea de pana 
acum. 

Se trece la Hotararea “proiect” privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 la care d-nul 
Rus I. Ioan-viceprimarul comunei prezinta expunerea de motive a primarului. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata necesitatea de a se acorda Bisericii Ortodoxe 

Parva, din suma de 126 mii lei sa se ia suma de 26 mii lei si sa se dea biserici,suma care sa fie luata de 
la Cap.70.02-Servicii si dezvoltare publica. 

D-na contabila Singiorzan Catalina,intervine si arata faptul ca; sunt multe datori la agentii 
economici care au prestat unele lucrari,datorii care daca nu se platesc vor aduce majorari. 

2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata faptul ca; ori de unde sa luam deorece Biserica 
ortodoxa Parva are nevoie de acesti bani fiind datoare la societatea lui Octavian zis Nucu cu doua 
facturi. Vor mai veni bani de la Ocolul Silvic Valea Vinului prin plata unor restante de la agentii 
economici care au licitat masa lemnoasa,sum din care se vor putea platii datoriile de care spune 
doamna contabila. La acesti agenti economici care lucreaza acuma,sa se plateasca la terminarea 
lucrarilor. 
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3.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,arata ca; majorarile la suma de 126 mii este infima mai ales 
pentru o institutie.De unde sunt veniti banii? 

D-na contabila Singiorzan Catalina, explica ce inseamna majorarile la toate facturile si mai 
ales la studiile de frezabilitate. Banii sunt comunicati prin adresele mentionate in proiectul de 
hotarare si prin Hotarare de Guvern. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata ca; si biserica are facturi restante asa ca nu trebuie 
sa se plangem numai Primaria.Am hotarat la inceputul anului ca dam bani la lucrarile de la biserica 
asa ca trebuie sa-i dam. De ce mai hotaram atunci. 

4.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, arata faptul ca 80 de milioane lasa dansul de la datoriile 
care le are primaria fata de dansul. 

D-nul Strugari I. Ioan-consilier,face urmatoarea propunere sa fie diminuate cu urmatoarele 
sume de la: 

-de la reteaua de apa sa fie luata suma de 21 mii lei si sa ramana 80 mii lei 
-de la electrificare Gatejoasa sa fie luata suma de 2 mii lei si sa ramana 5 mii lei 
-de la electrificare Intre Maguri sa fie luata suma de 8 mii lei si sa ramana suma de 10 mii lei 
-de la plata catre d-nul consilier Scurtu Alexandru sa fie luate 4 mii lei si sa ramana 14 mii lei 
Se supune la vot Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2010 in forma propusa de d-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei.  
Consiliul local analizeaza si se voteaza astfel: nici un consilier nu este “pentru”, 10 sunt 

“impotriva”, iar d-nul Ordace Simion  se “abtine”, 
Se supune la vot  Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2010, in forma propusa de d-nul Strugari I.Ioan-consilier. 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. ____,cu votul a 11 consilieri 

”pentru” din totalul de 11 in functie. 
D-na Singiorzan Catalina-contabil arata ca,dansa nu-si asuma responsabilitatea pentru 

neplata in termen a facturilor. 
Nemai fiind alte discutii se trece la diverse. 
1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata ca, este necesar a se supune aprobarii Partida 84 

veche si respectiv 154 din UB I Parva in cantitate de 44 mc. Care se va da la populatie. 
2.Secretarul comunei Parva face referire pa Ordonanta presedentiala rugandu-l pe d-nul 

viceprimar sa-i aduca acea Ordonanta, timp in care arata faptul ca, s-au dat declaratii la Politie 
pentru Ua 90 unde se exploateaza desi a fost suspendata exploatarea masei lemnoase pana la 
clarificarea situatiei cu comuna Rebra.Citeste primul aliniat din Ordonanta presedentiala de dupa 
“HOTARASTE”. 

3.D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta,suspune la vot asa cum a fost prezentata de d-
nul Singiorzan V.Vasile si se aproba cu votul a 11 consilieri “pentru”. 

D-nul Ordace Simion-arata ca a facut cerere la consiliul local pentru a-l desemna pe dansul a 
reprezenta in instant in aceasta actiune cu comuna Rebra. Nu a primit a astfen de imputernicire dar 
dansul tot a fost la trei termene unde a vazut ca tot ceea ce a pus comuna Rebra sunt acte nelegale si 
nu pot lua niste drepturi ale comunei Parva.Sa vada ce va spune avocatul la intampinare,avocat pe 
care-l considera slab. Consiliul local nu este implicat in aceasta situatie si asa ca poate vota,este 
implicat Primarul comunei Parva. D-nul Rus I. Ioan-viceprimarul comunei  sa se duca la judecatorie 
si sa aduca o copie a tuturor actelor de la dosar deorece, Prefectura a dat aceste acte.Dansul 
considera ca poate sa reprezinte aceasta situatie in instanta. 

Secretarul intervine si arata faptul ca; d-nul Ordace Simion din multele actiuni care le-a avut 
pe instanta nu a castigat numai una cu Mina de Caolina asa ca,dansul nu poate reprezenta comuna 
in instanta deorece este numai consilier si poate sa reprezinte in instanta numai pentru aacte emise 
de consiliu local pe contencios si nu in aceasta situatie.In Ordonanta este comuna Parva-prin primar 
si nu cum spune dansul ca este Primarul comunei Parva. Primarul poate sa desemneze o persoana 
pentru a reprezenta comuna in instanta iar aceasta trebuie sa fie un jurist. 

4.D-nul Strugari I.Ioan-consilier, intreaba,de ce mai sunt gaze in borcut ce proiect s-a facut? 
5.D-nul Rus I.Ioan –vicepromarul comunei, arata faptul ca, in anul 2009 cand s-a stabilit 

proiectul au fost toti consilierii deacord,atunci nu erau gaze? Se vor pune ventilatoare. 
6.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, arata ca doar sunt geologi care sa faca studii. 
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D-nul Ordace Simion,presedintele de sedinta, arata ca;situatia cu apa minerala o considera 
rezolvata deorece este un proiect in care presupune ca sunt prevazute toate aceste aspecte,ar trebui 
chemat constructorul sa explice aceasta situatie. 

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. 

 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
                  ORDACE SIMION         CALUS IOAN 
 


