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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 29.12.2010 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.193/29.12.2010,la initiativa acestuia 
urmare depunerii a 1 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 8 consilieri din totalul de 11 in functie, lipsand motivat d-mnii, 
Moisa C. Ioan,Strugari I. Ioan si Singiorzan I.Vasile. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-na Singiorzan Catalina, d-soara Vartolomei 
Saveta, 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 Ordace Simion supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara.Consilierii 
analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 8 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta,Ordaace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
  
 1. Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010. 
    Initiator:Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 2.Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 8 consilieri “pentru” din 
totalul de 8 prezenti. 
 Se pune in discutie Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2010. 
 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,considera ca sumele sunt repartizate bine. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier-arata ca, nu sunt sume de la padure,si la cine si unde sunt 
repartizate aceste sume. 
 3.D-na Singiorzan Catalina-contabil,arata faptul ca, sumele care sunt prinse in proiect sunt 
repartizate pentru plata datoriilor. 
 Se supune la vot Hotarare(proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2010. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr._____,cu votul a 8 consilieri 
“pentru” din totalul de 8 prezenti. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile,consilier (sef district silvic) cere sa primeasca urgent un raspuns la 
adresa inaintata. 
 D-nul Ordace Simion,consilier,arata faptul ca ;Consiliul local Parva vinde masa lemnoasa 
prin hotarare de consiliu local si nici la celelalte sedinte nu apar venituri de la paduri. De ce nu se 
supune la votul consilierilor si unde sunt banii. 
 D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei,arata ca,s-au facut anunturi la afisier si in ziare. 
Pentru ce priveste sumele de bani incasate sa se adreseze la contabilitate. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile si Scurtu Alexandru, arata ca au fost anuntati la licitatia de masa 
lemnoasa din ziua respectiva. 

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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