
 ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L 
  
 Incheiatastazi 30.09.2011 cuocaziasedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocataprinDispozitiaprimaruluicomunei Parva nr.153/31.10.2011, urmarenecesitatiiadoptarii a 
patruhotarariinitiate de d-nul primar GheorgheStelian. 
 La sedinta participa, conformRegistrului de prezenta,pecaresecretarul o 
prezintapresedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieridintotalul de 11 in 
functie,lipsandnemotivat d-nulSingiorzanI.Vasile. 
 La sedintasuntprezentiangajatiiprimarieicomunei Parva. 
 D-nulGheorgheStelian-PrimarulcomuneiParva,cerealegereaunuipresedinte de 
sedintapentru o perioada de 3 luni. 
 D-nul Rus V. Ioan-Conilierpropuneca;presedinte de sedintasa fie d-nulFinegariIoan. 
Consiliul local aproba,adoptyandhotararea nr.23cuvotut a 10 conilieridin 10 prezenti. 
Se pune spre analiza Procesul verbal dinsedintaanterioara.Consilieriianalizeaza si aprobaprocesul 
verbal cuvotul a 10 consilieri “pentru”.  
 D-nulpresedinte de sedinta, StrugariI.Ioanprezinta si supune la voturmatoarea: 

1.  Informare cu privire la stadiul incasarilor impozitelor si taxelor locale la data de 
30.10.2011. 

    Informeaza;D-na Calus Mariana-inspector asistent. 
2. Hotarare (proiect) cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Noiembrie, 

Decembrie 2011 si Ianuarie 2012. 
Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

3. Hotarare (proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011. 
Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

4. Hotarare (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Parve d-nului 
Darosi Mircea. 

Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva    
5. Hotarare(proiect) privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac 

parte din domeniul public al comunei Parva prin inscrierea in domeniul public al cursurilor de 
apa.    

Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.   
 6. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 prezenti. 
 D-soara Calus Mariana prezinta informarea de la primul punct al oridinei de zi. 

D-nul consilier Ordace Simion,intreaba, din prezentarea facuta de d-soara Calus Mariana, 
reiese ca dansul are de platit 5000 de lei dar instintarea de la Agentia Finantelor Publice, pe care 
dansul a primit-o spune ca are de plata doar 2000 de lei.  
 D-nul Primar,Gheorghe Stelian, cere ca: domnul Ordace Simion sa aduca actul pe care 
dansul la primit de la Agentia Nationala a Finantelor Publice si sa fie confruntat cu ce a primit la 
casierie. Cel mai bine ar fi sa vina d-nul, Ordace Simion cu documentele pe care le-a primit si sa se 
confrunte cu,ce a primit d-soara Calus Mariana. 
 In continuaree se prezinta de catre d-nul  Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva, 
Hotarare (proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si 
expunerea de motive. 
 Se trece la discutii pe acest proiect de hotarare. 

1.D-nul Strugari Ioan-consilier,arata faptul ca; o motopompa nu se poate achizitiona la 
suma cuprinsa in buget,respectiv de 2000 de lei. S-a interesat si a cautat pe internet si una utila este 
la 10.000 de lei. 

D-nul Primar prezinta oferta pe care o are cu suma de 2000 de lei. 



2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata faptul ca una asa de dimensiuni mai mici este 
buna printre case. 

D-nul Strugari Ioan intervine, spunand ca; dansul de Asociatia crescatorilor de animale va 
cumpara si va dona Primariei o motopompa la suma de 10.000 lei, considerand ca este necesara o 
astfel de motopompa pentru comuna Parva. 

3.D-nul Ordace Simion-consilier,intervine si arata faptul ca este necesar ca d-nul Primar 
Gheorghe Stelian si cu D-nul Strugari Ioan,sa colaboreze si a se lua o motopompa buna. 

Se supune la vot Hotarare (proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2011. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.24,  
In continuoare d-nul Gheorghe Stelian,Primarul comunei Parva prezinta Hotararea 

(proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Parve d-nului Darosi Mircea, 
totodata motivand meritele pentru care se acorda acest titlu. 

Invita pe d-nii consilieri pentru a participa la inagurarea Caminului cultural pe data de 
12.11.2011,ora 11.00. 

Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca; trebuie vazut cine a facut lucrarile, d-nul 

Darosi Mircea nu a contribuit cu numic la Caminul cultural iar la scoala generala, domnul Calus 
Ioan a fost prezent la acea vreme si care merita a fi sa primeasca,post-mortem, Titlu de cetatean de 
onoare. Dansul nu va fi deacord cu atribuirea Titlului de cetatean de onoare d-nului Darosi Mircea. 

2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata faptul ca; d-nul prof.Darosi Mircea isi merita 
acet titlu deorece a educat atata vreme de peste 20 de ani atatea generatii de copii si multi dintre 
noi l-au avut ca profesor. Considera ca; si d-nul Calus Ioan merita si dansul a primi acest titlu. Este 
necesar a se face un proiect de hotarare in acest sens. 
 Monografiacomunei a trebuitsatrudeascapentru a pune pe hartietoatedatele. 

Se supune la votHotararea (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare al 
comunei Parve d-nului Darosi Mircea. 

 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptandhotararea nr.25, cuvotulpentru a 9 
consilierifiindimpotriva d-nulOrdaceSimioniar d-nulSingiorzanI.Vasile este absent. 

D-nul Primar GheorgheStelian, prezinta in continuoare;Hotararea(proiect) privind 
insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
comunei Parva prin inscrierea in domeniul public al cursurilor de apa. 

1.D-nul Ordace Simion-consilier, intreaba, care sunt acei torenti? 
D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei prezinta din anexa toti torentii, in numar de 14, 

care sunt prevazuti a intra in domeniul public al comunei. 
D-nul Ordace Simion, intreaba; de ce nu este prins si raul Rebra. 
D-nul Primar arata faptul ca; acesta este cadastrat si nu se incadreaza in acest proiect. 
Se supune la vot Hotararea(proiect) privind insusirea modificarii si completarii inventarului 

bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Parva prin inscrierea in domeniul public 
al cursurilor de apa. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 26cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti, lipsind,nemotivat, d-nul Singiorzan I.Vasile. 
 La diverse-d-nul Singiorzan V.Vasile-consilier; cere sa fie aprobata masa lemnoasa pentru 
foc la Biserica Ortodoxa, Biserica Pentricostala,Manastirea Sfintii apostoli Petru si Pavel si la 
Dispensarul uman. 

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. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
                 FINEGARI  I.IOAN         CALUS IOAN 
 


