
                    ROMANIA 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 

                                  PROCES  -  VERBAL 
 

   Incheiat   azi   29.08.2012   cu  ocazia  sedintei  ordinare  a Consiliului  local al 
comunei Parva  ,  convocata    prin  Dispozitia  primarului comunei Parva nr.74 din 21.08.2012, 
urmare  necesitatii  adoptarii  a  doua  hotarari  initiate de dl.primar  Strugari  Ioan. 
                        La  sedinta  participa ,conform registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta,un numar de 10 conslieri din totalul de 11 in functie, fiind absent 
dl.consilier    Finegari   Petru. 
                        Dl. Singeorzan  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” din numarul celor 10 prezenti    din  totalul de 11 in functie . 
                         Domnul  presedinte de sedinta  prezinta si  supune la vot   urmatoarea: 

                                            ORDINE   DE  ZI : 
 
                        1.Informare   privind   activitatea    Serviciului   Voluntar  pentru    Situatii de 
Urgenta  pentru  anul 2012 . 
                                                                  Informeaza  :   Scurtu  Ioan 

                         2. Hotarare(  proiect)  privind inceperea demersului  pentru intocmirea 
documentatiei   extindere  retea de apa pe tronsonul”drum  axial  REBRA’’-proprietatea 
comunei Parva. 
                                                                  Initiator :  Strugari  Ioan  - primarul comunei Parva. 
 
                      3.Hotarare(proiect) privind  infiintarea si organizarea  serviciului  public de 
salubrizare,respective precolectarea,colectarea,transportul si transferul deseurilor municipal in 
judetul Bistrita-Nasaud. 
 Initiator :  Strugari  Ioan- primarul comunei Parva. 
                      4.Diverse. 
 
                     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-lui Scurtu  Ioan- pentru a prezenta informarea de la primul punct al  
ordinei    de zi. 
 Se  trece la discutii: 
 
                     Dl. Secretar  arata ca   s-a  propus    scutirea de la impozit  pentru persoanele care 
sunt cuprise in S.V.S.U   dar    acest lucru nu este legal , eventual  pot  fi  platiti  daca bugetul  
permite. 
                     Dl.Birte  Natu  arata  ca  ar  trebui  procurate  mai  multe  furtune  in  caz  de  
incendiu. 
                    Dl.primar  arata  ca  la  incendiul care  a  avut  loc  cu cateva    zile in urma  la  
locuinta cetateanului Strugari  Toader  pompele  care  sunt  au  functionat  bine. 
                    Dl.  Singeorzan  Vasile  intreaba  daca   se poate achizitiona   o masina de pompieri ? 
                    Dl.primar arata  ca ar  fi  necesar sa  se  procure  un   unimog     pentru a se putea  
interveni in orice zona.Totul  depinde  de  bani.   Saptamana   viitoare  se  vor  identifica si marca  
cu,culoare  toti  hidrantii  pentru a se sti care sunt  in caz  de  urgenta.  Deasemenea  pompele si 
alte materialele   necesare pentru interventii  trebuie sa fie  intr-o  camera    unde 



poate orice cetatean sa le ia in caz de   nevoie  .Voluntarii  trebuie sa aiba asigurare de   viata,fiind 
prevazut acest lucru si prin lege.Padurarii  sa urmareasca si a aiba grija la focurile lasate 
nesupravegheate pe pasune. 
                Dl.Rus V . Ioan- padurar  arata  ca  a  fost  in   teren  si  a urmarit  sa  nu   fie  lasate  
focuri pe pasune sau in paduri. 
                 Dl. Rus  I  Ioan – arata ca ar  fi necesar sa se faca  adunari cu cetatenii   in  legatura    cu 
prevenirea    incendiilor ,  exista  si  improvizatii la curentul  electric si suntem  expusi oricand 
pericolelor. 
                 Dl.primar    arata  ca  in  viitor  se vor desfasura  sedinte  de  consliul  local si in  afara 
primariei, respectiv  in  anumite  zone  mai indepartate ale  comunei  ,  pentru ca cetatenii  sa isi 
poate exprima problemele care le au  . 
                  In continuare  se prezinta hotararea-proiect de  la punctul  doi  al ordinei de zi .     
                  Se trece   la  discutii.                                        
                 Dl.  Buhai  Teodor ca  la  Valea  Paltinului  este  un  izvor de apa cu debit mare care  ar  
putea fi captat si poate  ar  necesita  costuri mai mici. 
                  Dl. Primar arata  ca  debitul de apa de  la Izvorul  Arsirisului este  mai  mare,singurul 
care ar putea rezolva aceasta problema, iar  costurile nu sunt mari.  
                  Se supune  la  vot  proiectul de  hotarare  si este  votata cu votul a 10 “pentru” din 
totalul   de  10 din  cei prezenti. 
                   Se  trece la  punctual  trei  hotarare-proiect privind infintarea serviciului public de 
salubrizare. 
                    Discutii : 
 Dl.primar arata   cum  vor fi organizate in vitor serviciile de salubrizare , taxele  
propuse   la   nivel de judet . Sunt  prezentate  pe zone cele 6 puncte de colectare selective in 
comuna Parva.Se mentioneaza  faptul ca  in  viitor  firma de salubrizare va fi cea care   va face cu 
cetateanul contract, va efectua serviciile   pe care le vom plati. 
                  Se   supune  la  vot  proiectul de hotarare   si   este  votat    cu   votul   a  10 “pentru” din 
totalul de 10 din cei prezenti. 
                 Se trece la punctual  4 - diverse. 
                Dl. Rus  Ioan -  intreaba  daca se pot face partizi  la  populatie? 
                Dl.primar arata ca in  luna  iulie si  august s-au facut adresa  pentru a veni  de la Ocolul 
Silvic  sa marcheze , acestia  motiveaza ca nu au voie timp de 45 de zile sa marcheze si li s-au 
ridicat ciocanele .Dl.Rus  Ioan arata ca in urma acestei sedinte sa se faca o adresa cu cele discutate 
in sedinta pentrua se solicita partizi.   
                  Dl.Singeorzan  Vasile  arata ca trebuie identificate zonele  unde se pot face partizi. 
                 Dl. Primar arata ca se poate face partida in Comarnici. 
                 Dl.Singiorzan Vasile intreaba cand se vor rezolva   dosarele care mai sunt la Legea 
nr.247/2005. 
                 Dl.primar arata ca s-a  facut o noua comisie care va lucre in perioada imediat 
urmatoare.Se mai arata  ca se vor initia 2 proiecte  pe  GAL-  apa  mineral  si centru turistic. 
                 Presedintele  de sedinta,domnul Singiorzan Vasile  ,constata ca  nu  mai  sunt discutii la 
sedinta si declara inchisa desinta consiliului local  drept pentru care s-a incheiat prezentul process 
verbal in 3 exemplare  din care unul se 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  VASILE CALUS  IOAN 
 
 
 
 

http://www.primariaparva.ro/
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