
  
                  ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
 PRIMARIA COMUNEI PARVA 
 
     PROCES VERBAL 
 
 Incheiat astazi 12.03.2010 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia Primarului comunei Parva nr.58/08.03.2010,la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
consilierilor, un numar de 10 consilieri din totalul de 10 in functie. 

La sedinta mai participa angajatii primariei; d-na Palage Maria si d-nul Rus Adrian-Viorel;  
d-na Strugari Sanda-secretar si d-na Pop Aneta-profesoara la Scoala Generala Parva si d-nul 
Calus Vasile-cetatean din comuna.  

Se supune la vot de catre d-nul Singiorzan I. Vasile-presedintele de sedinta, procesul 
verbal de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de voturi. 
 D-nul presedinte de sedinta,Singiorzan I.Vasile; prezinta urmatoarea: 
 
             ORDINE DE ZI: 
  
 1.Informare privind modul de solutionare a petitiilor,sesizarilor si reclamatiilor pe 
anul 2009. 
     Informeaza d-soara Vartolomei Saveta-referent III. 
 2. Hotarare(proiect) privind complectrea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local 
Parva nr.13/23.08.1999. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 3. Hotarare(Proiect) privind instrumentarea proiectului “Drumuri forestiere in 
comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”. 
                       Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.           
 4.Hotarare(proiect) privind aprobarea reluarii activitatii SC Izvorul Parva SRL si 
darea acordului pentru modificarea obiectului de activitate si  cesiunea partilor sociale a 
acestei societati. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.           
 5.Hotarare(proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 
2010.     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 6.Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii ,etc. 
 Este supusa la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de voturi de domnii 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In lipsa d-soare Vartolomei Saveta care absenteaza motivate, se da cuvantul d-nului Rus 
Adrian-Viorel,care prezinta materialele pregatite la primul punct al ordinei de zi. 

 Ne fiind discutii se trece la primul proiect de hotarare. 
D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta si motiveaza necesitatea 

adoptarii acestei hotarari, pentru a se completa Anexa nr.1 la HCL nr.13/1999 cu drumurile 
forestiere Axial Rebra si Valea Vinului.Acest lucru fiind oportun imediat pentru a se putea 
instrumenta proiectul pe Masura 125. 

Se trece la discutii pe marginea acestui proiect. 
1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; in preambulul proiectului este trecut in ultima 

rubrica procesul verbal de punere in posesie nr.1 si nu numarul 10 care-l stie dansul. De 
asemenea este trecut CF 97 care nu exista. Sa nu fie neeligibil proiectul, sa avem probleme  din 
aceasta cauza. 

D-nul Primar intervine si arata ca; toate proiectele sunt pe CF 97, bunuri care sunt cuprinse 
in Anexa nr.35 la HG nr.905/2002,bunuri ce alcatuiesc domeniul public al comunei. 
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Secretarul comunei intervine si arata ca; ultima coloana represinta situatria juridica a 
terenurilor,cu datele de identificare in acest sens. 

2.D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca; sunt trei motive pentru care acest proiect nu ar 
trebui aprobat; unul este ca, Masura 125 este de mai mult de un an de zile timp in care noi nu am 
facut nimic. 

A doi-lea motiv este ca, ne-a prins cu drumul nepregati. De ce nu s-a rezolvat din anul 
2006  cu drumurile forestiere? 

Si al trei-lea motiv ar fi acela ca,nu se lucreaza pe un proiect ADI cu Rebrisoara, Rebra, 
Salva, unde eligibilitatea este mai mare.A discutat si cu primarii comunelor care detin teren 
forestier in amonte de noi si ei sunt deacord. Este scurt termenul de depunere de lunea viitoare 
incep depunerile si se termina la 15.04.2010 

3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; nu coala de CF 97 este impedimentul 
pentru realizarea acestor proiecte si noi suntem impedimentul.Tot ceea ce se face noi trebuie sa 
respingem. Trebuie sa ne uitam ce este viabil si sa facem. 

D-nul Ordace Simion-consilier arata ca; este nevoie sa discutam ca la noi tot se arata ca 
este de urgenta un lucru si ca,pana acuma nu s-a putut face,intreaba, de ce Telciu,Rebra,Rodna 
pe acelea-si proiecte au facut drumuri si inca ce drumuri, si la noi nu s-au putut face? Sa vedem 
realitatea. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, orice proiect depus mai repede nu a iesit bine iar 
cele mai tarziu depuse au reusit. In toata ziua se schimba ceva,un aviz,o documentatie. Ceea ce 
se vrea a se face sa fie viabil si folositor. 

D-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta,constata ca, nu mai sunt discutii la acest 
proiect de hotarare si supune la vot Hotararea(proiect) privind complectrea Anexei nr.1 la 
Hotararea Consiliului local Parva nr.13/23.08.1999.Consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand hotararea nr. 3, cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 10 in functie. 

Se pune in discutia consiliului local Parva Hotararea(Proiect) privind instrumentarea 
proiectului “Drumuri forestiere in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”. Consiliul local 
analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.4, cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 10 
in functie. 

Se da cuvantul d-nului Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva pentru a prezenta si 
motiva Hotararea(proiect) privind aprobarea reluarii activitatii SC Izvorul Parva SRL si 
darea acordului pentru modificarea obiectului de activitate si  cesiunea partilor sociale a 
acestei societati. 

Explica necesitatea adoptarii acestei hotarari,faptul ca dansul a fost in concediu medical si 
nu prea stie multe de aceasta situatie,numai ceea ce a aflat de la d-nul secretar, din procesul 
verbal de la ultima sedinta,la care dansul nu a fost prezent si din adresa depusa de SC Izvorul 
Parva SRL. Dansul a asteptat sa fie contactat de d-nul Moraru.Disponibilitatea mai multor 
societati de a face microhidrocentrale pe apa Rebrei este buna dar a discutat si cu oameni 
competenti din Institutia Prefectului care au spus ca, sa nu se faca parteneriate. Terenurile care 
fac obiectul acestor constructii de microhidrocentrale sunt intabulate pe comuna Parva, cu 
expertiza facuta si CF-u.  

Daca sustinerea este putina dansul poate sa-si retraga acest proiect de hotarare. 
Secretarul comunei arata ca, nu este parteneriat cu SC Izvorul Parva SRL,este o asociere 

si consiliul local este asociat iar prin acest proiect de hotarare nu se atribuie terenul acestei 
societati si doar, este necesar a se hotara reluarea activitatii, schimbarea obiectului de activitate si 
cesiunea partilor sociale. Concesionarea terenului este o alta procedura care trebuie facuta prin 
hotarare a consiliului local. 

1.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, intervine si arata ca; in aceasta situatie nu este nimic 
ilegal doar de a se schimba codul CAEN al societatii,sa-si reia activitatea societatea, lucru care nu 
implica direct societatea in a avea terenul.Considera ca poate sa se aprobe. 

2.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; daca se aproba nu inseamna ca o alta firma nu 
mai poate face nimic.Cere d-nului Primar sa-i arete expertiza si intabulatul. 
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D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei ii inmaneaza dosarul cu expertiza la terenurile 
care fac referire la concesiune. 

D-nul Ordace Simion-considera ca nu este valabila intabularea si intreaba, cine a platit 
aceste expertize? 

D-nul Primar arata ca, nu au relevanta aceste probleme si se va intocmi un caiet de sarcini 
care sa fie intocmit de un specialis. SC MHC Parva.SRL a mai trimis o scrisoare de parteneriat, 
dandu-i citire la aceasta adresa. 

Se supune la vot Hotararea(proiect) privind aprobarea reluarii activitatii SC Izvorul 
Parva SRL si darea acordului pentru modificarea obiectului de activitate si  cesiunea 
partilor sociale a acestei societati. 

Consilierii locali analizeaza si voteaza,prin ridicare de maini astfel; 5 consilieri voteaza 
“pentru” adoptarea acestei hotarari,in persoana d-nilor Singiorzan I.Vasile,Strugari I.Ioan,Moisa 
C.Ioan,Ordace I.Simion si Rus A.Nicolae iar 5 se “abtin” in persoana d-nilor consilieri; Singiorzan 
V.Vasile,Scurtu V.Alexandru, Calus I.Vasile,Rus V.Ioan si Rus I.Ioan. 

Hotararea nu s-a adoptat. 
Se pune in discutie Hotararea(proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli  pe anul 2010, la care se explica si motiveaza,de catre d-nul Primar Gheorghe Stelian, 
necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan I.Vasile arata ca, este necesar ca, aceasta 
hotarare sa fie discutata si aprobata pe capitole,subcapitole,articole si aliniate.Fiecare unde 
considera ca sunt intrebari,probleme de lamurit pot sa se inscrie la discutii. 

1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca, inainte de a se intra in probarea bugetului este 
necesar de a clarifica unele probleme si intreaba;fondul de rezerva in suma de 622 mii lei de la 
pagina 3,exista acesti bani in cont sau nu? La aductiunea de apa s-a spus ca nu depaseste suma 
care s-a licitat iar din adresa data la solicitarea dansului pentru compartimentul financiar contabil 
valoarea este de 23 miliarde iar licitatia stie ca a fost de 17 miliarde de lei si reabilitarea retelei de 
apa nu este gata. Intreaba daca diferenta de 6 miliarde de lei este ceea care a ramas in fondul 
rezerva bugetara. 

Ce se inampla cu latura de la Primarie sunt bani dati si materiale cumparate de Primarie si 
nu se stie ce sume sunt alocate si ce mai este de alocat pentru aceasta lucrare? 

D-ul Primar Gheorghe Stelian, arata ca, la OZON Bistrita nu sunt bani dati in plus si mai 
sunt lucrari de facut pana la terminarea totala a retelei de apa potabila. Latura noua a Primariei,nu 
este inclusa in bugetul local pe anul 2010. 

D-nul Ordace Simion,considera ca,ori raspunsul Primarului este in bataia de joc ori 
contabila a dat in bataie de joc un raspusn la adresa depusa de dansul ca, banii sunt dati si ca se 
mai adauga la apa inca bani. S-a extins proiectul pentru reteaua de apa si la alte persoane si 
normal ca acuma trebuie platiti. 

D-nul Primar explica faptul ca,unele capete a mai trebuit completate deorece proiectul a 
fost depus,la acel moment, pentru o valoare de pana la 1 milion de euro si el a mai fost completat 
cu 4 tronsoane din care doua s-au terminat si doua mai sunt de facut. Sunt promisiuni de la 
Consiliul judetean Bistrita-Nasaud pentru a se termina lucrarea. Considera ca,la sfarsitul lunii Mai 
sa se termine lucrarea la reteaua de apa. 

D-nul Ordace Simion-cere a i se arata oferta castigatoare. 
Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan I.Vasile,considera ca este necesar a se intra spre 

analiza si aprobare a bugetului,punand in discutie Capitolul I.Venituri-cere a se inscrie la cuvant. 
1.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,prezinta dansul Cap.I din hotarare si intreaba daca la 

scoala sunt venituri care sa acopere toate cheltuielile? 
2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba,daca la Dispensarul uman s-a mai prins si anul 

acesta rampa pentru handicapati? Anul trecut au mai fost prinsi in buget 50 de milioane pentru 
aceasta rampa.De ce nu s-a facut nimic ? 

D-nul Primar arata ca, nu s-a facut aceassta rampa pentru ca nu s-au realizat veniturile 
proprii ele fiind realizate in procent de 79%. 
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D-nul Ordace Simion arata ca ;din comunicarea de la compartimentul financiar contabil se 
mentioneaza ca sunt 25 de miliarde venituri incasate.Nu s-a putut face o rampa? 

Atunci cand intra niste bani in trei zile se face si rectificarea de buget prin sedinte 
extraordinare. De ce nu se stie nimic, inainte de aceste rectificari,cel putin de catre consilieri?  

Intreaba,drumurile si podurile pe Masura 322 sunt cuprinse in buget ? 
D-nul Primar raspunde ca,da.Aceasta masura se deruleaza foarte greu din cauza avizelor. 

S-a reusit a se face licitatia pentru PT dar s-a contestat de catre 4 societati participante. S-a primit 
hotararea prin care s-a acceptat contestatia urmand a se face reevaluarea.Pana in 40 de zile 
urmeaza sa se primeasca proiectul tehnic si din Iunie 2010 inca 2 ani sunt la dispozitie pentru 
efectuarea lucrarilor.In caz contrar se lasa cu penalizari. Acuma si inca 2 ani se mai pot depune 
proiecte pe indiguiri torenti,consolidari de maluri. 

D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca, prin H.C.L. Parva nr.6/21.03.2008 s-a 
aprobat ca ; din veniturile din activitatea economica de la Bancu,sa fie folositi bani pentru 
cumpararea unui escavator si un buldozar, nu s-a cumparat nimic.Unde sunt banii? 

D-nul Primar raspunde ca, nu s-au putut achizitiona aceste bunuri. 
Presedintele de sedinta d-nul Singiorzan I.Vasile, supune la vot Cap.I. Consilierii locali 

voteaza cu 8 voturi “pentru” si 2 “abtineri” S-au abtinut d-nul Strugari Ioan si Rus Nicolae. 
Se pune in discutie de catre presedintele de sedinta d-nul Singiorzan I.Vasile, Cap.II al 

bugetului de cheltuieli. 
Se trece la discutii : 
1.D-nul Strugari Ioan-consilier,arata faptul ca ; intra pe modernizare Caminul cultural prin 

Masura 322 si intreaba. Ce reprezinta suma de 120 de milioane? 
D-nul Primar spune ca;aceasta suma sunt cheltuielile de intretinere-curent. 
D-nul Strugari Ioan,intreaba daca fondul de regenerare a padurilor proprietate,este sau nu 

prins in buget? 
D-nul Primar arata ca,suma este pentru impaduriri si ea este prinsa in proiectul de 

hotarare. 
Se discuta asupra fondului de regenerare si se explica si de catre d-nul consilier 

Singiorzan V.Vasile (sef de district) 
2.D-nul Ordace Simion,arta ca;dansul cunoaste foarte bine situatia de la Cosna,a fost 

acolo de atatea ori si explica cum s-au facut plantatiile. I s-a spus de catre domnii de la Ocolul 
Silvic Dorna Candrenilor ca; in contul nostru nu exista nici un leu. Una se spune pe sedintele 
consiliului local si alta se spune acolo. Sa se aloce niste bani si pentru lucrarile la Valea Arsitei 
pentru ca, a discutat cu oamenii care lucreaza acolo si au spus ca nu sunt bani deajuns sa se 
termine lucrarile. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian arata faptul ca;la Valea Arsitei lucrarea este de 5 miliarde 
de lei si nu de 7 miliarde cat spune d-nul Ordace Simion, 4 miliarde s-au dat fiind acoperita 
lucrarea in procent de 80% 

Se supune la vot cap.II al bugetului fiind aprobat de toti consilierii prezenti cu ‘’pentru,,. 
  Se supune la vot Hotararea(proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  pe anul 2010 .Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 5 ,cu votul a 
10 consilieri “pentru” din totalul de 10 in functie. 

Se trece la diverse: 
1.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,da citire adresei ANCPI-Bucuresti prin 

care se da avizul favorabil pentru a se efectua lucrari de cadastrare in comuna Parva.O sa initieze 
un proiect de hotarare la prima sedinta in acest sens pentru a se putea incepe lucrarile si o sa-l 
invite si pe d-nul director Manastiurean. 

In continuoare prezinta comunicarile celor doua ocoale silvice cu care avem contract de 
administrare, aratand ca; Ocolul Silvica Dorna Candrenilor nu mai are masa lemnoasa din cota 
anului 2010 de scos la licitatie iar la Ocolul Silvic Valea Vinului exista o Lista de partizi care poate 
fi data si consilierilor spre a fi studiata. Il roaga pe domnul Singiorzan V.Vasile-consilier si sef de 
District silvic Parva sa prezinte dansul aceste aspecte. 
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2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,prezinta lista de partizi comunicata prin adresa 

nr.1067/06.03.2010. 
3.D-nul Ordace Simion-intreaba, anul trecut cata masa lemnoasa s-a vandut de pe bazinul 

Rebra, cati bani s-au incasat si cati mai sunt de incasat? 
D-nul Singiorzan V.Vasile,explica si enumara societatile comerciale care au licitat pe 

Parva si care sunt cele ce mai sunt datoare cu suma totala de 58 milioane de lei. 
D-nul Ordace Simion,arata ca, din sumele comunicate de compartimentul financiar 

contabil nu reies aceste cifre.Contractele de administrare sunt la 1,5 euro/ha deci diferenta trebuie 
sa fie in contul primariei,dansul vrea sa stie cat s-a vandut si cat s-a incasat. 

In continuoare d-nul Primar prezinta adresa cu privire la derularea programului”10 case 
pentru satul romanesc” si arata faptul ca,nu stie unde ar exista teren pentru a se atribui 5 arii la 
fiecare constructie.Daca este vreo posibilitate si o stiu domnii consilieri atunci sa se vina cu 
propuneri. 

Se mai arata de d-nul Primar ca, s-a depus iar o cerere de catre d-nul Todasca pentru 
pasunea de la Bancu. Sa se aiba in vedere de domnii consilieri. 

D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca; este obligator a fi scos Cominex 
Nemetalifere Cluj  din registrul agricol ca nu mai au nimic aici si Centrul Turistic sa nu fie dat 
strainilor, nu se face nici o activitate. 

D-nul Primar explica cum este situatia cu Centrul turistic. 
4.D-nul Calus Vasile-cetatean din comuna,considera ca,cele discutate in sedinta sunt bine 

venite dar trebuie sa se aiba mai multa atentie cu cei care liciteaza lucrari,la felul cum le executa. 
5.D-na Strugari Sanda-secretar Scoala Generala Parva,intreaba,ce se va intampla cu 

plata transportului cadrelor didactice care fac naveta? 
D-nul Primar arata faptul ca, aceasta se poate efectua doar din venituri proprii, venituri 

care nu se  realizeaza la comuna Parva.Daca vor mai fi alte fonduri se va plati si aceste cheltuieli. 
Acuma trebuie si se va plati al-13 lea salar la cadrele didactice. 
  Presedintele de sedinta, domnul Singiorzan I.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. 
 
  PRESEDINTELE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
        SINGIORZAN I.VASILE     IOAN CALUS 
 


