
                                ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat astazi 30.01.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva  nr  4  din  22.01.2014,pentru  analizarea  si 
aprobarea a 6  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La  sedinta  participa,conform  Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  il  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-na 
Flore Marina.

La sedinta mai participa si angajatii primariei comunei Parva si d-nul avocat Olariu Liviu.
Presedintele  de  sedinta  d-nul  Buhai  Teodor,supune  spre  aprobare  procesul-verbal  de  la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 
D-nul Buhai Teodor,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :
1.Informare privind activitatea Postului de Politie Parva in anul 2013.

Informeaza:d-nul Piticar Mircea-Cezar-sef Post Politie.
            2.Hotarare (proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
3.Hotarare(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
        4.Hotarare  (proiect)   privind   aprobarea  incheierii  contractului  de  asigurare  a  pazei  si 
servicii  silvice  a  padurilor  proprietatea  comunei  Parva,a  celor  din  Titlul  de  proprietate 
nr.0030005/2000.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
5.Hotarare (proiect) privind aprobarea modelului – cadru al acordului de cooperare pentru 

organizarea si exercitarea functiei de audit intern.
Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

6.Hotarare(proiect) privind aprobarea incredintarii mandatului special primarului sa voteze 
si  sa  semneze  pe  seama  si  in  numele  comunei  Parva  adoptarea  hotararii  privind  aprobarea 
cotiozatiei pentru anul 2014 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea 
integrala a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
7.Hotarare(proiect)  privind  modificarea  si  completarea  inventarului  domeniului  public, 

insusit prin Hotararea Consiliului local Parva nr.13/23.08.1999,modificata si completata.
Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

 
       8.Diverse.

Nemai fiind alte problema ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 
aprobata in unanimitate de voturi de consilierii prezenti.

Se da cuvantul d-nului Piticar Cezar-Mircea care prezinta informarea de la primul punct al 
ordinei de zi.

Se trece la discutii:
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei intreaba,cate abandonuri de familia sunt 

inregistrate la nivelul comunei?
D-nul sef de Post Politie raspunde ca numai unu care este inregistrat iar altii  nu depun 

plangeri.
Mai cere,viceprimarul comunei Parva,domnului  Piticar Cezar-Mircea sa nu mai permita 

parcarea masinilor pe domeniul public.
Domnul sef Post Politie Parva arata faptul ca este necesara o actiune comuna cu Primaria.



2.D-nul Birte Natu,consilier,arata faptul ca;organele de politie trebuie sa fie mai atente cu 
faptul ca sunt multi care conduc cu viteza si nu au permis de conducere.

Se da cuvantul d-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva care prezinta si motiveaza 
necesitatea  adoptarii  unei  hotarari  privind  modificarea  si  completarea  inventarului  domeniului 
public, insusit prin Hotararea Consiliului local Parva nr.13/23.08.1999,modificata si completata.

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta, Hotarare (proiect) privind modificarea si 
completarea  inventarului  domeniului  public,  insusit  prin  Hotararea  Consiliului  local  Parva 
nr.13/23.08.1999,modificata si completata.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  1  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la analizarea celui de-al doilea proiect de Hotarare privind  aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2014.

D-nul Primar Strugari  Ioan-explica si  motiveaza necesitatea  adoptarii  acestui  proiect  de 
hotarare,pe capitole si articole súmele atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.

Se trece la discutii asupra acestui proect de hotarare.
1.D-nul Finegari Petru-consilier,la ce capitol se regasesc súmele incasate prin vanzarea celor 

4 apartamente?
D-na Singiorzan Catalina-referent superior (contabil) in cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului explica la ce capitol se regasesc acesti bani.
Domnul Primar Strugari Ioan mai explica urmatoarele;este necesar a se atribuí bani pentru 

documentatia tehnica la parcul de la Izvorul de apa minnerala care suma trebuie parte platita de 
primarie si o parte din fonduri europene. Deasemenea s-a propus o documentatie referitoare la apa, 
masuratori  drumuri  si  poduri,alte  activitati  economice,reactualizare  PUG,reabilitare  Centru 
turistic etc.

2.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,intreaba  daca  nu  sunt  bani  pusi  in  buget  pentru 
electrificarea caselor care mai sunt ramase neelectrificate?

Atat primarul cat si contabila raspund ca; sunt proiecte si contracte in acest sens.
Primarul comunei d-nul Strugari Ioan mai mentioneaza faptul ca;la aceste lucrari este si 

studiu de frezabilitate dar lucrarile sunt de miliarde dar daca nu exista bani nu se poate trece la 
executarea lor neputandu-se face cheltuieli  daca nu sunt bani  la  bugetul  local.Bugetul  se  poate 
rectifica oricand daca sunt bani.

3.D-nul Rus I.Ioan-consilier,intraba daca sunt prinse sume la capitolul inundatii.
Se raspunde de catre primar ca un sunt la alt capitol.
D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier mai intraba daca pe GAL este vreo suma prinsa in buget?
D-nul Strugari Ioa-primarul comunei raspunde prin a presenta proiectul “Programul de 

dezvoltare económico sociala” a comunei”.
D-nul Singiorzan I.Vasile –consilier, mai intraba cat este venitul nostru din cota de taiare a 

padurilor?
Primarul comunei d-nul Strugari Ioan, arata faptul ca acesti bani trebuie virati de catre 

ocoalele silvice cu care avem contract de administrare si apoi prinsi in buget nu pot a fi pusi in 
bugetul comunei pentru acest an daca banii nu sunt.

D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba daca paza padurii de la Cosna,judetul Suceava este 
de 20.000 lei anual? 

Primarul comunei ii raspunde ca,suma este mai mare.S-a propus o cota de taiere pentru 
acest an de rarituri din care va resulta o suma.

Se supune la vot Hotararea (proiect) privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2014.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  2  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

In continuoare,se prezinta si se motiveaza de catre d-nul Strugari Ioan-primarul comunei, 
Hotararea(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014.

Se supune la vot Hotararea(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
pentru anul 2014.



Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  3  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se prezinta si se motiveaza de catre d-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva, Hotararea 
(proiect)  privind aprobarea modelului – cadru al acordului  de cooperare pentru organizarea si 
exercitarea functiei de audit intern.

Se trece la discutii:
1.D-nul  Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba cine  va fi  persoana care  va  face  functia  de 

audit?
D-nul  primar  raspunde,aratand  ca;  acest  audit  se  va  face  cu  Asociatia  de  Dezvoltare 

Intercomunitara Bichigel-Idieciu Romania cu sediul in localitatea Telciu,nr.744B,judetul Bistrita-
Nasaud de catre d-na Platon.

Se supune la vot Hotararea (proiect) privind aprobarea modelului – cadru al acordului de 
cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  4  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se prezinta  si  se  motiveaza de catre  d-nul  primar Hotararea(proiect)  privind aprobarea 
incredintarii mandatului special primarului sa voteze si sa semneze pe seama si in numele comunei 
Parva adoptarea hotararii privind aprobarea cotiozatiei pentru anul 2014 in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare  Intercomunitara  pentru  gestionarea  integrala  a  deseurilor  municipale  in  judetul 
Bistrita-Nasaud.

Se  supune  la  vot  Hotararea(proiect)  privind  aprobarea  incredintarii  mandatului  special 
primarului  sa  voteze  si  sa  semneze pe  seama si  in  numele  comunei  Parva adoptarea hotararii 
privind aprobarea cotiozatiei pentru anul 2014 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru gestionarea integrala a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  5  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

D-nul Primar-Strugari Ioan-prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii Hotararii (proiect) 
privind   aprobarea  incheierii  contractului  de  asigurare  a  pazei  si  servicii  silvice  a  padurilor 
proprietatea comunei Parva,a celor din Titlul de proprietate nr.0030005/2000,aratand faptul ca; la 
un momment dat am avut 3 oferte dar 2 ocoale silvice s-au retras ramanand o singura oferta a 
Directiei Silvice Bistrita-Nasaud-Ocolul Silvic Bistrita.Roaga consilierii sa analizeze acest proiect de 
hotarare.

Se trece la discutii:
1.D-nul  avocat  Olariu  Liviu  arata  faptul  ca,  impreuna  cu  d-nul  primar  au  analizat  si 

discutat asupra acestui proiect de hotarare inca din anul trecut si un crede ca va acceptata acesata 
suprafata a nu fi gestionata si respectiv administrata.Toti stim ca exploatarea masei lemnoase aduce 
venituri iar din evidentele primariei un resulta venituri. Mai mult de 90% sunt cheltuieli ceea ce 
este  inadmisibil.  Prin  noul  amenajament  silvic  cotele  de  taiere  ar  trebuie  sa  aduca  venituri 
primariei intre 1,5 si 2 miliarde bani care ar trebuie sa intre in bugetul Primariei comunei Parva. 
Ar fi trei solutii; una; aprobarea acestui proiect de hotarare,a doua afilierea cu fondul forestier la 
un ocol silvic privat iar a treia este aceea de constituiré a unui ocol silvic care sa gestioneze,daca este 
suprafata de peste 7000 ha, fondul forestier proprietate a comunei Parva, ceea ce nu avem. 

Trebuie sa fie un control direct si incasarea sumelor de catre Primaria comunei.
2.D-nul Primar arata varianta de a se realiza un ocol silvic la nivelul comunei.
D-nul  avocat  Olariu  Liviu  mai  arata  faptul  ca,  coordonatorul  de  district  are  o gestiune 

directa,este o problema organizatorica care implica conducerea tuturor evidentelor in acest sens.
3.D-nul Cicedea Dumitru-consilier, intreaba,daca nu se va aproba acest proiect de hotarare, 

pana la luarea unei hotarari cu cine se va face gestionarea padurilor?
D-nul  avocal  Olariu  Liviu  arata  faptul  ca,  pentru  o  perioada  de  2-3  luni  se  va  face 

administrarea cu un ocol silvic din zona.
4.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier  arata  ca,  nu  va  fi  deacord  cu  adoptarea  acestei 

hotarari,un mai vrea sa se mai ramana cu administrarea padurilor cu RNP-ul respectiv cu Directia 
Silvica Bistrita-Nasaud ca pana acuma. Nu avem venituri de la padure insemnand ca Ocolul Silvic 
Bistrita si cu padurarii sunt intr-o legatura si vand lemnele foarte ieftin. Au pus singuri preturile 



neconsultand  consiliu  loca  aspect  sustinut  si  de  d-nul  consilier Buhai  Teodor.  Eu  au organizat 
licitatiile fara reprezentanti ai  consiliului local padurea fiind exploatata dupa voaia lor.  Trebuie  
gasita  modalitatea  de  a  nu mai  colabora cu ei.  Oamenii  doresc  un control  a  exploatarii  masei  
lemnoase.  

5.d-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva arata faptul ca,daca se primea ca 
venituri un milion de lei de la Ocolul Silvic Bistrita aveam posibilitatea de a se acoperi Biserica 
Ortodoxa si scoala mare.

D-nul avocat Olariu Liviu mai arata faptul ca, prin crearea unui ocol silvic se va putea face 
un control asupra modului de exploatare a masei lemnoase.La comuna lipsesc sursele de venit din 
aceasta activitate.

6.D-nul Finegari Ioan-consilier, arata faptul ca, daca nu putem controla cheltuielile nu vom 
ramane cu venituri.

7.D-nul Rus I.Ioan-consilier, face referiré la faptul caeste necesar a se gasi o modalitate,prin 
d-nul avocat, sa putem recupera súmele datorate din urma de Ocolul Silvic Bistrita deorece acestea 
constituie un venit la comuna.Sa incercam sa mai gasim alte comune care ar dori sa ne asociem 
pentru a crea un ocol silvic. 

D-nul Primar Strugari  Ioan mai arrata faptul  ca,  nu avem paduri  foarte  productive de 
venit,sa nu ajungem la un momment dat sa nu avem nici un venit.

Se supune la vot Hotararea (proiect)  privind  aprobarea incheierii contractului de asigurare 
a pazei si servicii silvice a padurilor proprietatea comunei Parva,a celor din Titlul de proprietate  
nr.0030005/2000. 

Consiliul  local  analizeaza  si  nu  aproba  hotararea  votandu-se  cu  votul  a  5  consilieri 
“impotriv” si 5 consilier s-au “abtinut din totalul de 11 in functie.A lipsit de la sedinta d-na Flore 
Marina.

Se trece la diverse.
1.D-nul Strugari Ioan-primarul comunei  prezinta adresa Scolii  Generale “Vasile  Scurtu” 

Parva referitoare la reteaua scolara si desfintarea unor posturi.
2.D-nul  avocat  Olariu  Liviu  arata  faptul  ca,s-a  adoptat  o  HCL  Parva  cu  privire  la 

concesionarea unor terenuri cu MHC ALESIS care sunt stopate la aceasta data.Alesis a vrut sa 
vanda  aceasta  locatie  din  lipsa  de  bani.  Nu  s-a  vandut  iar  d-nul  primar  la  rugat  sa  verifice  
contráctele  de  finantare.S-a  constatat  ca  s-au  suprapus  proiectele  privind  drumul  forestier  si 
lucrarile de electrificare a MHC-ului mentionat dar este lege ca, pe lucrarea de drum forestier nu se 
mai poate face nici  o interventie,modificare pe o perioada de 5 ani. Consiliul local Parva va trebuie  
sa ia o hotarare atunci cand SC ALESIS. SRL va incepe lucrarile. Doua din parcélele concesionate 
sunt prinse in pajisti care sunt interzise a se scoaste din circuit.

3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba, daca nu incepe SC ALESIS SRL lucrarile ce 
se intampla? Trebuie sa se ia niste masuri pentru a nu se strica drumul.Este un proiect depus de 
consiliu local pe care lucrarile MHC-ului sa fie pe drum.

D-nul avocat Olariu Liviu raspunde ca,deocandata nu se intampla nimic. O solutie ar fi 
anularea contractelor de concesionare,trebuie sa se ia atitudine asupra acestor contracte. O alta 
solutie ar fi ca SC ALESIS SRL sa nu mai primeasca prelungirea autorizatiei de constructie de la  
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.Raspunderea pentru constructie va reveni consiliului judetean 
care, dansul crede ca nu va da autorizatia.

D-nul Primar Strugari Ioan mai arata faptul ca,luna viitoare trebuie sa luam o hotarare prin 
care drumul forestier cu noile valori sa fie trecut in domeniul public cu aceste modificari si sa fie 
mentionat faptul ca, pe o perioada de 5 ani de zile  nu se pot face lucrari de distrugere a drumului.  
Se va face o adresa catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud referitor la aceste problema.

Se supune la vot aceasta propunere cu adresa catre consiliul judetean si se aproba cu votul a 
10 consilieri “pentru” din totalul de 10 prezenti.

D-nul avocat Olariu Liviu mai arata faptul ca, s-a identifical o suma care trebuie sa o achite 
Romsilva catre Primaria comunei Parva,sens in care s-au facut repetate adrese care s-au trimis si 
care au fost ignorate. Se va proceda prin a se pune in aplicare, prin procedura legala, recuperarea 
sumei de 70.000 lei astfel cum a fost calculata de Curtea de Conturi. Trebue actionati in instante.



Presedintele de sedinta Buhai Teordor constata ca, numai sunt alte discutii,declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare 
din care unul ramane la consiliul local, iar un exemplar se va afisa la Avizierul din holul Primariei 
comunei Parva.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR,
                          BUHAI TEODOR                       CALUS IOAN


