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                     P R O C E S    V E R B A L  

 

 Incheiat astazi 11.03.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.19/28.02.2011, la initiativa acestuia urmare 

depunerii a 3 proiecte de hotarare de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva si a 1 

proiect de hotarare de catre d-nul Ordace Simion-consilier. 

 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 

presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie, lipsand motivat d-nul 

Strugari Ioan. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-soara Vartolomei Saveta si Andrei Viorica. 

D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei,arata necesitatea alegerii unui presedinte de 

sedinta  pe motivul ca; d-nului Ordace Simion i s-a incheiat mandatul pentru 3 luni. 

D-nul Finegari Ioan-consilier il propune, pentru a fi presedinte de sedinta,pe d-nul 

Singiorzan V.Vasile. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  9 , cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

 D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de la sedinta 

anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 10 consilieri “pentru”.  

 D-nul presedinte de sedinta,Ordace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 

 

      ORDINE DE ZI: 

 

 1.Raport asupra Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public si petitiilor. 

     Informeaza: Vartolomei Saveta,referent specialitate III. 

 2.Hotarare(proiect)privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Martie,Aprilie si Mai 

2011. 

     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

 3.Hotarare(proiect) privind  stabilirea  criteriilor care stau la baza calculului venitului anual şi 

lunar incepand cu 1 ianuarie 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001  cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2011 pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local. 

     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

 4.Hotarare (proiect) privind desernnarea - imputerpicirea D-soarei  Campan Cornelia – Director 

Coordonator Scoala Generala de Arete si Meserii “Vasile Scurtu”Parva, cu exercitarea functiei de ordonator 

tertial de credite-afereat institutiei publice unitati imvatautint gimnazial,primar, prescolari localitatea Parva. 

     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

 5.Hotarare (Proiect) privind insusirea modificarii si completarii inventarului domeniului public al 

comunei Parva,aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind 

insusirea inventarului domeniului public al comunei Parva 

     Initiator: Ordace Simion,consilier. 

 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. 

 Se da cuvantul d- soarei Vartolomei Saveta-referent specialitate III care prezinta informarea 

de la primul punct al ordinei de zi. 

 Se cere de catre d-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta daca sunt discutii pe 

marginea acestui subiect. 

       -  1  - 



 

 Ne fiind discutii, se da cuvantul d-nului primar Gheorghe Stelian,care prezinta materialul de 

la cel de-al doilea Hotarare(proiect) privind  stabilirea  criteriilor care stau la baza calculului venitului 

anual şi lunar incepand cu 1 ianuarie 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001  cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2011 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de 

interes local. 

 D-nul Primar Gheorghe Stelia-arata si explica necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

 Se supune la vot Hotararea (proiect) privind  stabilirea  criteriilor care stau la baza calculului 

venitului anual şi lunar incepand cu 1 ianuarie 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001  cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2011 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de 

interes local. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  10 , cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

 D-nul Primar Gheorghe Stelian-prezinta si explica Hotararea (proiect) privind desernnarea - 

imputerpicirea D-soarei  Campan Cornelia – Director Coordonator Scoala Generala de Arete si Meserii 

“Vasile Scurtu”Parva, cu exercitarea functiei de ordonator tertial de credite-afereat institutiei publice unitati 

imvatautint gimnazial,primar, prescolari localitatea Parva. 

 Se trece la discutii pe marginea celor prezentate: 

 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, intreaba daca si cheltuielile de 

intretinere a scolii vor fi dirijate de catre ordonatorul tertial de credite de la scoala? 

 D-nul Primar arata faptul ca. Bugetul se va adopta si aproba tot de catre consiliu local, 

contabila va alimenta contul deschis de scoala functie de repartizarea sumelor de catre consiliu. 

 2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba, bugetul nu trebuie transferat la scoala si sa si-l 

aprobe ei, cum se va proceda? 

 D-nul Primar explica cum se va proceda si arata faptul ca, bugetul va fi structurat ca si pana 

acuma iar cel de la Cap. “invatamant” va fi a scolii si orice cheltuiala care se va face de catre scoala, 

scoala va veni cu o adresa prin care se va explica ce plati sunt de facut pentru anumite cheltuieli si 

se va vira de la acest capitol o anumita suma iar contabila se va pronunta daca sunt bani sau nu 

pentru respectivele plati.A mai fost asa candva cand, casierul Primariei se ducea cu secretara scolii 

si ridicau salariile separat. 

 Se supune la vot Hotararea (proiect) privind desernnarea - imputerpicirea D-soarei  Campan 

Cornelia – Director Coordonator Scoala Generala de Arete si Meserii “Vasile Scurtu”Parva, cu exercitarea 

functiei de ordonator tertial de credite-afereat institutiei publice unitati imvatautint gimnazial,primar, 

prescolari localitatea Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  11 , cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

 Se da cuvantul d-nul Ordace Simion-consilier (initiator) care prezinta si motiveaza 

necesitatea adoptarii unei hotarari privind insusirea modificarii si completarii inventarului 

domeniului public al comunei Parva,aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva 

nr.13/23.08.1999 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Parva, aratand 

urmatoarele: 

 S-a interesat si a citit in legislatie ca, si consiliile locale pot solicita suventii de la APIA pentru 

teren fapt pentru care considera ca este necesara adoptarea acestei hotarari pentru a se putea 

obtine fondurile de bani de la APIA pentru terenurile pentru care a anexat la proiectul de 

hotarara,harti si coala de Carte funciara, unde se mentioneaza ca este proprietatea comunei Parva. 

 Nu intentioneaza a lua bani pentru dansul si pentru comuna. 

 A facut o adresa catre APIA Bistrita-Nasaud de unde i s-a comunicat ca nu poate sa i se dea 

documentele pe care le-ar fi depus comuna Rebra deorece acestea sunt secretizate. 

 Cu comuna Rebra este intradevar un proces in instanta dar, se refera la teren cu vegetatie 

forestiera care de fapt se mejdeste cu terenul pentru care dansul solicita trecerea in domeniul public 

al comunei Parva. 

 Se trece la discutii: 
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 1.D-nul Singiorzan V.Vasile- presedintele de sedinta,il intreaba pe domnul Ordace Simion, 

pentru ce este acest proiect de hotarare,pentru a fi trecut terenul in inventarul comunei sau pentru 

a se primi bani de la APIA? Daca se vor primi bani pentru terenul respectiv de la APIA cine-i va 

lua? 

 2.D-nul Primar Gheorghe Stelian, intervine si intreaba pe d-nii consilieri;, este vorba de 

terenul cu vegetatie forestiera sau pamant? Stie cineva ca, parvenii ar fi pasunat pe acest teren si l-

ar fi folosit? Consilierii raspund ca nu stiu. 

 Recomanda sa ne uitam la acte si sa discutam documentati. 

 Secretarul comunei Parva, informeaza pe d-nii consilieri ca; nu poate contrasemna de 

legalitate aceasta hotarare,exprimandu-si opinia sa, prezentand raportul intocmit in conformitate 

cu prevederile art.48 alin.(1) din Legea nr.215/2001. 

 Arata faptul ca; bine a intrebat d-nul consilier Singiorzan V.Vasile, noi discutam si analizam 

cum sa primim bani de la APIA sau asupra Hotararii (proiect) initiate de d-nul consilier Ordace 

Simion, aceea de insusire a modificarii si completarii domeniului public al comunei? 

 S-a anexat la proiectul de hotarare o anexa privind modificarea si completarea domeniului 

public al comunei care nu este semnata de comisia ceruta de legislatia in vigoare(HG nr.548/1999), 

s-a invocat de d-nul Ordace Simion,in preambulul proiectului de hotarare, raportul secretarului 

comunei Parva, raport care personal nu la intocmit. 

 D-nul Ordace Simion-consilier (initiatorul proiectului de hotarare) da citire unor articole din 

legea cadastrului,explica cum a fost traduse actele pe care le detine,da citire acestor documente si 

mentionind ca, administrativ este inscris acest pe comuna Parva,explicand inscrierea din B Rebra 

in A Parva si alte aspecte. 

 Sustine si afurma ca extrasul de Carte funciara pe care-l anexeaza secretarul la raportul 

intocmit de dansul este un act fals si nu este de luat in considerare. 

 Dansul a cerut O.C.P.I. Nasaud sa i se dea situatia coli comunei Parva, aceasta coala a fost 

refacuta si prezint adresa acestei institurii. 

 Secretarul comunei intervine si arata faptul ca, daca dansul considera ca, acest extras de 

C.F. transmis de secretarul comunei Rebra este un fals dansul poate sa-l atace pe contencios 

adminictrativ. Intreaba pe d-nul Ordace Simion-consilier, daca stie ce inseamna refacerea unei carti 

finciare? 

 D-nul Singiorzan V. Vasile-presedintele de sedinta, arata faptul ca, daca nu vedea acest 

extras 50% ii dadea crezare d-nului Ordace Simion. Datorita acestui extras dansul nu poate aproba 

acest proiect de hotarare deorece considera ca actul este valabil avand semnatura, stampila si 

numele unei persoane de la O.C.P.I. Nasaud. 

 D-nul Primar,Gheorghe Stelian-arata faptul ca, orice act poate fi atacat in Tribunal pe 

contencios administrativ. D-nul Ordace Simion sa solicite O.C.P.I. Nasaud acest act de Carte 

funciara si sa-l atace pe contencios iar persoana care a falsificat acest act va raspunde. Ar fi bine ca 

intr-o sedinta urmatoare sa fie invitat si Primarul si secretarul din comuna Rebra pentru a se 

discuta fata in fata acest aspect. 

 D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,supuse la vot Hotararea (Proiect) privind 

insusirea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Parva,aprobat prin 

Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.13/23.08.1999 privind insusirea inventarului domeniului 

public al comunei Parva. 

 Consiliul local analizeaza si voteaza cu un numar de 3 consilieri “pentru” in persoana d-nilor 

Ordace Simion, Singiorzan I.Vasile si Moisa C.Ioan si 7(sapte) consilieri se “abtin”. 

 Secretarul comunei Parva, arata faptul ca, hotararea nu este adoptata deorece trebuie,in 

aceasta situatie,sa avem 2-treimi. 

Presedintele de sedinta, domnul Singiorzan V.Vasile, 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 

             SINGIORZAN V. VASILE         CALUS IOAN 


