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 Incheiat astazi 16.11.2009 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.316/11.11.2009,la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 10 in functie, fiind trecut si domnul 
Rus I. Ioan consilier (viceprimar) al carui sprijin politic ia fost retras de P.R.M. 

La sedinta mai participa angajatii primariei  si d-nul Finegari Ioan. 
D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei arata necesitatea alegerii unui presedinte de 

sedinta,dat fiind faptul ca, d-nul Strugari Ioan a fost pe o perioada de trei luni. 
D-nul Rus V.Ioan-consilier,il propune pe domnul Ordace Simion. 
Secretarul comunei intervine si arata ca,in conformitate cu Regulamentul de organizare si 

functionare si legislatia in vigoare,recomanda sa se aleaga,pe rand,toti consilierii in functie. 
D-nul Primar cere sa fie supusa la vot propunerea d-nului Ordace Simion.  
Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 24,cu votul a 10 consilieri “pentru” 

din totalul de 10 prezenti. 
 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 10 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Ordace Simion; prezinta si supune la vot ordinea de zi cu 
mentiunea ca primul punct al acesteia s-a realizat: 
 
                  1.Hotarare(Proiect)privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
       2.Hotarare(proiect) privind rectificarea bugetului local al comunei Parva pentru anul 2009. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
       3. 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. 
 Domnul Ordace Simion-presedintele de sedinta,cere domnului Primar Gheorghe Stelian,pentru 
a prezenta Hotararea(proiect) privind rectificarea bugetului local al comunei Parva pentru anul 2009. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian arata necesitatea adoptarii acestei hotarari,motivand cifrele 
conform adreselor primite si pe capitolele care trebuie modificate. Deasemenea propune domnilor 
consilieri,sa accepte si sa aprobe ca acest proiect de hotarare sa fie completat cu suma de 50.ooo lei , 
suma ce a fost data de Guvernul Romaniei prin Hotararea nr.1255/21.10.2009 si publicata im M.Of. in 
data de 12.11.2009,iar pana la aceasta data nu a aparut pe site-ul guvernului sau lex fapt care poate fi 
confirmat si de domnul secretar care a cautat. 
 D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta il intreaba  pe d-nul Primar, daca este o adresa in 
acest sens si daca da de ce nu este la dosar,asa cum sunt si cele doua adrese din dosarul de sedinta? 
 Propune ca,suma de 50 mii lei sa fie repartizata a fi cheltuita astfel: 
  -pentru Casa Parohiala si Biserica Ortodoxa,suma de 15 000 lei 
  -pentru Casa Pentricostala sa fie, suma de 7500 lei 
  -pentru Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel, suma de 7500 lei 
  -pentru Proiectul de electrificare Valea Arsitei, suma de 20 000 lei 
 Se trece la discutii: 
 1. D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta, intreaba pe domnii consilieri daca sunt 
deacord cu completarea acestui proiect de hotarare? 
 
 



 
 Deasemenea vrea sa stie daca,suma primita pentru apa este pentru a completa extinderea 
retelei de apa sau pentru plata lucrarilor facute si daca sunt trecuti si ceilalti care trebuie sa fie 
racordati?  
 2.D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca;suma este pentru toate cheltuielile facute pana 
acuma,OZON-ul mai trebuie sa faca racordurilke iar noi(gospodariile care beneficiaza de apa) sa-si 
faca caminele. Considera ca,sub acest aspect trebuie sa se amane racordarea la retea,pana in 
primavara. Inghetul va compromite toate lucrarile. Mai trebuie sa se lucreze la unele capete de 
coloana. 
 D-nul ordace Simion-presedintele de sedinta supune la vot Hotararea(proiect) privind rectificarea 
bugetului local al comunei Parva pentru anul 2009,cu completarea facuta de domnul Primar Gheorghe 
Stelian. Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 25, cu  votul “pentru” a 10 
consilieri din totalul de 10 in functie. 
 Se trece la punctul 3-diverse: 
 1.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca,s-a depus la Satu Mare 
documentele pentru marele proiect integrat, se lucreaza la amenajarea sediului Primariei si,astazi s-a 
incheiat contractul pentru electrificarea zonei Valea Arsitei. 
 2.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata ca; este intrebat de cetatenii din zona dealul 
Paltinului daca se va eztinde curentul si in aceasta zona,motivandu-se de faptul ca ei au contribuit cu 
zile in munca cu caii pentru realizarea lucrarilor la releul COSMOTE. 
 D-nul Primar arata ca; este foarte mult timp pierdut cu avizarile sunt multe etape si aceste 
avizari se fac odata pe luna. Sunt 4 firme care lucreaza la acest proiect. Maine va intra la avizare. 
 Presedintele de sedinta, domnul Ordace Simion,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. 
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