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 Incheiat astazi 21.12.2009 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.366/17.12.2009,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.Lipseste motivat d-nul 
Singiorzan I.Vasile 

La sedinta mai participa angajatii primariei  si d-nul Rus Adrian-Viorel si d-na Palage Maria.  
 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)pentru modificarea Hotararii Consiliului local Parva 
Nr.15/18.06.2008 privind  alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al  comunei Parva. 
     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.Hotarare(Proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 4.Hotarare(Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
  5. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Domnul Ordace Simion intreaba,daca se poate tine sedinta daca domnul Primar Gheorghe 
Stelian, initiatorul proiectelor de hotarare nu este present? Si cati consilieri sunt in functie? 
 Secretarul comunei arata ca,sedinta se poate tine si in absenta domnului Primar iar 
consilieri sunt 10 in functie si 9 prezenti la sedinta. 
 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”. 
 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 a se prezenta Hotararea  (proiect) 
privind rectificarea bugetului local al comunei Parva pentru anul 2009. 
 Secretarul comunei arata ca;prin incetarea de drept a mandatului d-nului Barte V.Natu a 
ramas vacant locul de presedinte al comisiei  invatamant sanatate si familie,servicii publice si 
comert, activitati social-culturale , munca si protectie socială,protectia copilului,activitati sportive si 
de agrement,protectia mediului si turism fapt care necesita alegerea acestui presedinte roaga 
membrii acestei comisiii sa se retraga pentru asi alege presedintele.Urmare procesului verbal 
intocmit de membrii comisiei d-nii:Ordace Simion,Scurtu Alexandru,Singiorzan I.Vasile si Strugari 
Ioan esate ales domnul Ordace Simion ca Presedinte al Comisia  invatamant sanatate si 
familie,servicii publice si comert, activitati social-culturale, munca si protectie socială,protectia 
copilului, activitati sportive si de agrement,protectia mediului si turism. 
 Este supus la vot Hotarare(Proiect) pentru modificarea Hotararii Consiliului local 
Parva Nr.15/18.06.2008 privind  alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al  comunei Parva. 
 Consiliul local analizeaza si aproba adoptant hotararea nr.26,cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 in functie. 
 In continuoare se arata de catre  d-nul Ordace Simion ca, pentru rectificarea de buget numa 
este mica, proiectul de hotarare la avut fiecare astfel ca supune la vot Hotararea  (proiect) 
privind rectificarea bugetului local al comunei Parva pentru anul 2009. 



 
 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.27,cu  votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie. 
 Domnul Ordace Simion-presedintele de sedinta,cere a se prezenta Hotarare(Proiect) 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010. 
 D-nul Strugari Ioan-consilier,intreaba,care sunt zonele de unde s-a luat zonarea la 
hotararea adoptata in augus anul acesta?De ce nu s-a ramas zinarea veche? Nu este deacord cu 
delimitarea.Nu este deacord cu zonele A si B in extravilan sumele sunt duble si mai bine. 
 Secretarul comunei Parva aduce si prezinta d-nilor consilieri Decizia Curtii Judetene de 
Conturi unde se cere ca, urmare modificarilor din legislatie s-a descoperit ca,nu am aplicat HG 
nr.44/2004 astfel;daca se ia o zona din intravilan asta nu poate fi numai zona A,daca se iau 2 zone 
in comuna acestea nu pot fi numai zonele A si B atat in intravilan cat si in extravilan,fapt mentionat 
in decizia sus amintita. De asemenea mai aduce hotararea consiliului local din luna august 2009 
cand s-a facut zonarea,la care este raportul d-nei contabil prin care se explica toate aceste 
aspecte.Daca dumneavoastra nu ve-ti intelege acest aspect nu voi putea contrasemna de 
legalitate aceasta hotarare. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier explica cu trebuia casierul sa faca instintari de plata la 
aceste majorari.Nici dansul nu a platit majorarile si trebuie facut ceva pentru ca oamenii sa scape 
de ramasite. Noi consilierii vom vota cu respectivele zone C si D in extravilan sa vedem ce se va 
intampla.Pe hotarare este vag pusa de la scoala la manastire dar pentru cei care sunt la 50 m de 
drum e acelasi lucru ? Nu se stie ceva clar propune sa fie amanata hotararea pentru a o mai 
disuta.Sa fie pus dupa fiecare distanta.Diferenta nu este mare numai ca trebuie puse dupa fiecare 
distanta dintre intravilan si de pe marginea drumului. 
 Secretarul arata ca,acest lucru nu se poate numai prin a modifica hotararea cu zonarea dar 
tot asa la zona A din intravilan corespunde zona A din extravilan. 
 D-nul Ordace Simion –presedintele de sedinta arata ca,dansul propune zona D la extravilan 
pentru ca asa intelege dansul ca se poate. 
 Se pune aprobarii ca,acest proiect de hotarare sa fie amanat pentru sedinta din luna 
ianuarie 2010. 
 Se pune in discutie,de catre d-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta, Hotarare 
(Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010. 
 D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta arata ca,la punctele 5 si 6 din anexa la taxele 
speciale ar fi bine sa se spuna stationare in loc de parcare,deorece nu avem amenajate parcari in 
comuna pentru a se incasa taxe de parcare. 
 Intretinerea zonelor supuse salubrizarii ce sunt prin centru nu s-a incasat niciodata,la ce se 
mai pun, la fel si la taxa autor pe drumul forestier. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; incepand cu anul 2010 apar partizi se va pune 
bariera iar agentii economici sa-si plateasca aceasta taxa,la bariera s-au odata cu incheierea 
contractului. 
 Se supune la vot Hotarare (Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 
2010.Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.28 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie. 
 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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