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 Incheiat astazi 03.08.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.150/30.07.2010,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a trei 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  domnii 
Singeorzan  Vasile , Moise Ioan si  Rus  Nicolae. 
Se  inmaneaza sub semnatura, d-nului Ordace Simion-presedintele de sedinta, cvorumul necesar la 
adoptarea  proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi. 

La sedinta mai participa angajatii primariei ;Palage Maria,Singeorzan Catalina si Moldovan 
Mariana. 

 D-nul presedinte de sedinta, 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, Ordace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
            1.Informare cu privire la modul de  gospodarire a localitatii. 
    Informeaza: R us  Ioan- viceprimar 
 
 2. Hotarare(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2010. 
    Initiator: Gheorghe  Stelian - primar    
       
 3. Hotarare(Proiect) privind rectificarea bugetului local al comunei PARVA pentru anul 2010. 
                      Initiator: Gheorghe  Stelian- primar    
    
 4.Hotarare(Proiect) privind  modificarea anexei nr.1 laHCL nr.2/26.02.2010 privind aprobarera 
impozitelor si taxelor locale pentru   anul 2010.     
    Initiator:  G heorghe  Stelian-primar 
 
 5.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. 
 In continuare se da cuvantul domnului RUS  IOAN –viceprimar ,care prezinta informarea de la 
primul punct al ordinei de zi. 

 Se trece la discutii; 
Domnul  Strugari  Ioan  arata ca in zona de la podul din jos este depozitat material lemnos care 

trebuie  identificat a cui este si sa fie dus de acolo.La fel si in zona  izvorului de apa  minerala.Sunt 
sesizate  multe  gaze  care reprezinta un pericol pentru populatie.    

Dl.viceprimar arata  ca la izvorul de apa  minerala s-au  facut  afise de avertizare referitor  la 
gazele existente , nu se poate face deocamdata nimic in acest sens, nefiind o buna  aerisire a  acestor gaze. 

Dl.primar  arata  ca  materialul  lemnos din zona podul din jos sunt ale domnului Mircea Piticari 
Seful de post care ar trebui sa si le duca.Referitor la izvorul de apa minerala arata  ca sunt proiecte 
pentru amenajarea izvorului si canalizare .care ar rezolva  toate  problemele.Canalizarea  se va realiza  
prin tuburi  cu scurgere in Apa  Rebrei. 



In continuare face referire la geamurile de termopan care au fost puse la scoala  ,iar fondurile s-
au obtinut de la Inspectoratul scolar. 

Au avut loc in localitate si unele calamitati,fiind afectata  casa lui Calus  Gavrila.S-a facut  o 
centralizare   a  acestor  date.In zona Valea   Vinului   cetatenii  nu  au fost receptivi  sa  actioneze,numai 
dl.Scurtu Alexandru  a lucrat cu utilajele lui.. 

Dl Strugari  Ioan  arata  ca   acoperisul  din  tabla  de la  Scoala generala  este foarte  deteriorat,si 
ar trebui luate masuri prin aplicarea  unui deruginol. 

 
                                                            
Dl.primar  arata ca datorita  crizei  materialele pentru sedinta  se  vor  transmite in viitor  doar 
 presedintilor  de  comisii. 
Se trece  la  punctul  doi al  ordinei  de  zi. 
Se arata  de  catre  domnul  primar  ca  la  aceasta  data  sunt in  total  12  persoane  angajate la  

primarie impreuna cu paznicul si femeia de serviciu , in organograma fiind  27  de persoane. 
DL.Ordace   Simion  arata ca nu intelege nr.de posturi si diminuarea sumelor din  buget cu 25% 
Dl.primar  arata  ca nr. De posturi au fost avizate de catre  ANFP  Bucuresti iar in prezent nu 

este voie sa se faca angajari. 
Se supune la vot proiectul privind organigrama si se voteaza in unanimitate. 
Se trece la proiectul  privind rectificarea de buget , la care dl.Ordace  Simion  arata ca nu este de 

acord cu aceasta diminuare si nu va vota. 
Se supune la vot si este votat cu votul a 7 consilieri din totalul de 8 prezenti. 
Se  trece  la  proiectul nr.3 ,dl.primar arata ca sunt modificari la  constructii de la a doua casa si 

mijloacele  de  transport.. 
Se supune la vot  si   este  votat  cu un nr. de  7 din totalul de 8,dl.Strugari Ioan  se  abtine.. 
In continuare  se  trece  la  diverse. 
Dl.Singeorzan  Vasile  pune in discutie partida nr.266394  cu 147 m.c.  la care Consiliul local  

aproba si isi insuseste  pretul   de pornire  APV de 36,8.Se mai arata ca comuna REBRA a depus un 
document  pentru Ordonanta  prezidentiala asupra  litigiului cu REBRA. 

Dl.Strugari  Ioan  intreaba de ce s-a oprit  problema  cu  OCPI,  la  care dl.primar arata ca s-au 
facut toate demersurile iar dl.director a spus ca la PARVA nu se poate face, nu suntem pregatiti pentru 
cadastru. 
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