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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 08.07.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.118/04.07.2011, urmare necesitatii 
unei analize la baza sportiva,solicitata de 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 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsand nemotivat d-nii 
Finegari Ioan si Scurtu Alexandru . 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata faptul ca; este necesara o propunere pentru alegerea 
unoi nou presedinte de sedinta. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile il propune pe d-nul Strugari Ioan,propunere care este votata 
pentru cu votul a 9 consilieri “pentru” din totalul de 9 prezenti,adoptandu-se hotararea nr. 17 . 
 D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta 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.Informare cu privire la activitatea desfasurata pe anul 2011 pe linie de Situatii de Urgenta. 
    Prezinta d-nul vicerimar Rus I.Ioan 
 2.Hotarare privind alegerea presedintelui de pentru lunile Iulie,August si Septembrie 2011. 
    Initiator : d-nul Primar Gheorghe Stelian 
 3.Hotarare privind  aprobarea participarii comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud la infintarea 
“Asociatiei Grupului de Actiune Locala in Tara Nasaudului”. 
    Initiator: d-nul vicerimar Rus I.Ioan 
 4.Diverse.Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 9 consilieri “pentru” din 
totalul de 9 prezenti. 
 Se da cuvantul d-nului Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva care prezinta materialul de la 
primul punct de pe ordinea de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile;consilier,intreaba,exista pompieri voluntari pregatiti pentru 

interventii,cine sunt acestia si daca exista o motopompa pentru stingerea incendiilor? 
D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei explica aceste intrebate, cu mentiunea ca nu avem in 

dotare o motopompa dar sunt hidranti pe reteaua de apa. 
D-nul Primar,arata faptul ca, se va incerca a se procura o motopompa dar financiar stam rau 

la acest capitol. Activitatea este una fosrte importanta,in urma cu vreo 3 saptamani am fost 
controlati de catre ISU. Urmare procesului verbal se pare ca lucrurile sunt bune. Am avut o situatie 
mai deosebita in primavara si a inteles ca d-nul Calus Login a fost deja despagubit cu o suma destul 
de buna. 

Recomanda d-nului viceprimar sa faca intalniri cu pompierii voluntari sa se analizeze 
anumite situatii. Oamenii actioneaza la incendiu, fiind situatii cand pana la sosirea pompierilor de la 
Nasaud sa fie stins incendiu de oamenii din comuna. 

Se trece la analiza Hotararii(proiect) privind  aprobarea participarii comunei Parva,judetul 
Bistrita-Nasaud la infintarea “Asociatiei Grupului de Actiune Locala in Tara Nasaudului”. 

D-nul viceprimar,initiatorul proiectului,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii acestei 
hotarari. 

1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba,care este scopul acestui proiect si daca se dau 
bani in acest sens? 
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D-nul Primar arata faptul ca,proiectul nu este inca finantat,este faza de inregistrare a 

asociatiilor. El poate fi individual si global.Pot fi si mai putine localitati in GAL. A fost solicitat,acest 
proiect la rugamintea primarului de la Nasaud.Comuna se poate retrage din acest proiect. Greu va fi 
la cotizatia ce trebuie data dupa constituire. Consiliul local trebuie sa analizeze si sa-si spuna parerea 
asupra acestui proiect. 

2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba de ce nu se solicita sa fie cuprinsa si Asociatile 
crescatorilor de animale din comuna, si de unde se va plati cotizatia? 

3.D-nul Strugari I.Ioan-consilier(presedintele celor doua asociatii) arata faptul ca,orice 
societate comerciala poate sa adere la GAL,pana in 2014 sa fie cat mai multe proiecte iar GAL 
trebuie sa aiba cat mai multe localitati. 

Primarul arata faptul ca, acea cotizatie va fi platita din bugetul local. 
Consiliul local analizeaza Hotararea(proiect) privind  aprobarea participarii comunei Parva,judetul 

Bistrita-Nasaud la infintarea “Asociatiei Grupului de Actiune Locala in Tara Nasaudului” si aproba, 
adoptand hotararea nr.18,cu votul a 9 consilieri “pentru” din totalul de 9 prezenti. 

Se trece la diverse: 
1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca;reteaua de curent de pe Valea Arsitei nu se 

mai termina,cunoscandu-se faptul ca au fost aprobati bani de catre consiliul local pentru terminarea 
acesteia.Ce s-a facut cu acei bani repartizati pentru reteaua electrica? 

Primarul arata faptul ca, se discuta cu cei care lucreaza la retea de 2-3 ori pe saptamana, 
explicatia este ca nu sunt stalpi. S-a prelungit pana la 15 iulie 2011, altceva nu poate face in acest 
sens.S-a platit tot ce a fost posibil,40 de stalpi. 

S-a discutat a doua ora cu dirigintii de santier pentru a se intalni cu consiliul local, motivand 
absenta acestora de la aceasta sedinta dar dupa 15 iulie 2011 se pot intalni consilierii cu acesti 
diriginti de santier. 

D-nul Ordace Simion-intreaba cum sunt platiti dirigintii? 
D-nul Primar arata ca, ei sunt patiti procentual din deviz iar platile se fac numai dipa Satu 

Mare. Da exemplu ce a patit comuna Rodna. In toate actele este nominalizata comuna si nu primarul 
sau consiliul local. Ea,comuna, este administyrata de consiliul local si angajatii din administratie. Se 
poate discuta orice si ori si cand proiectele facute si ce se mai poate face. In curand se va licita si 
drumul forestier axial. 

2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba daca, comuna Parva nu poate  achizitiona 
stalpi prin compensare? Referitor la dirigintii de santier, nu ne intereseaza ce bani ieu si lucrarile sa 
fie bune si bine ar fi sa vina la urmatoarea sedinta. 

D-nul Primar arata ca, ia sunat la telefon pe dirigintii de santier si o sa vina. 
D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca este deacord tot consiliul local cu orice problema dar 

trebuie sa ne spunem si noi parerile. 
3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,ce se intampla cu curentul de pe Dealul Paltinului? 
D-nul Primar arata ca, nu este oportuna finantarea,proiectul este de 400 de milioane. 
D-nul Singiorzan I.Vasile,intreaba cat ar mai trebui ca sa se realizeze lucrarea? Sunt trimisi 

de la Guvern 50 mii lei si a discutat personal cu d-nul deputat Olteanu care ia promis sprijin si a dat 
acesti bani pentru curentul de pe Dealul Paltinului. 

D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta arata faptul ca, consiliul local aproba unde se 
vor da bani.  

Presedintele de sedinta, domnul Strugari I. Ioan, 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 
                  STRUGARI I.IOAN         CALUS IOAN 
 


