ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.01.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva,
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 12 din 22.01.2015,pentru analizarea si
aprobarea a unui nr. de 4 hotarari(proiect) la initiativa acestuia.
La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul il prezinta
presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie.
Sunt prezenti la sedinta si un numar de 4 cetateni din localitate; d-nii Ordace Simion,Calini
Ioan,Buhai Andrei si Rusu George.
Presedintele de sedinta d-na Flore Marina,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta
anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.
D-nul Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Hotarare (Proiect) privind aprobarea Studiului de Fezeabilitate – revizia 2014 si Indicatorii
tehnico-economici-revizia 2014 ai proiectului Sistem de menegement integrat al deseurilor solide in judetul
Bistrita-Nasaud, CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385.
Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva.
2. Hotarare (Proiect) privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului
Rebra.
Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva.
3. Hotarare (Proiect) privind modificarea HCL nr.44/2014 privind aprobarea cotei de masa
lemnoasa in anul 2015, a modelului Caietului de sarcini pentru licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe
picior si la drumuri auto, a modelului de Contract de furnizare a mesei lemnoase pe picior si la drum auto, a
pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe picior pentru calculul APV-urilor
pentru anul 2015, a taxei de peiaj, stabilirea pretului de masa lemnoasa pentru populatia comunei Parva,
constituirea fondului de regenerare, stabilirea preturilor maxime de adjudecare la contráctele de prestari
servicii de exploatare pentru partizile destinate populatiei, stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei
pentru lemnul la drum auto pe sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de
foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat.
Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva.
4.Hotarare (proiect) privind modificarea H.C.L.nr.37/28.11.2014privind desemnarea reprezentarii
in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale”Vasile Scurtu”Parva.
Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva.
5.Diverse.
Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si
aprobata in unanimitate de voturi.
In continuoare se da cuvantu d-nului primar Strugari Ioan care prezinta Hotararea (Proiect)
privind aprobarea Studiului de Fezeabilitate – revizia 2014 si Indicatorii tehnico-economici-revizia 2014 ai
proiectului Sistem de menegement integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud, CCI nr.2007 RO 161
PR 013 SMIS – CSNR 1385,motiivand totodata necesitatea adoptarii acestei hotarari.
Se trece la discutii:
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba,pentru a putea vota, ce cuprinde si in ce consta
acest studiu de frezabilitate?
D-nul primar strugari Ioan explica ca; Studiul de frezabilitate contine un numar de 120 de pagini,
un a apucat nici dansul sal studieze tot dar poate sa motiveze necesitatea adoptarii acestei hotarari prin
faptul ca; acest studiu de frezabilitate contine toti parametrii in vederea implementarii unor proiecte si
arata pasii care trebuie urmati la ADI,prezentand cadrul general.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.1, cu votul a 11 consilieri “pentru”
din totalul de 11 in functie.

D-nul Primar al comunei Parva prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii Hotaraii
privind exploatarea agregatelor minerale in interes local din albia raului Rebra.
Se trece la discutii:
1.D-nul Moisa Ioan-consilier,intreaba daca pietrisul extras nu se duce la alte firme?
2.D-nul Singiorzan I.Vasile arata faptul ca,este bine cee ace se face deorece apa s-a adancit
mult si inca ar mai trebui sa se intervina pe Lunca ,in spate la Traian Rus pana la podul din jos.
Primarul arata faptul ca; se va scoate 1000 mc. Este pentru comuna,fiecare care doreste sa-si
pun ape drumul de acces la casa poate sa ia de la Brigada silvica dar intentioneaza sa-l duca in puncta
cum ar fi Valea Bradatelului,Valea Paltinului,Valea Vinului…
3.D-nul Finegari Petru-consilier,arata faptul ca dansul nu o sa voteze pentru adoptarea acestei
hotarari deorece detine un proiect pentru amenajarea unor bazine pentru pastrav in aval de locul
unde se intervine in apa si considera ca odata cu aceasta interventie se va polua apa creind un pericol
pentru peste. Dansul plateste cu 0,5 lei/mc de apa si nu vrea sa plateasca apa poluata. Dansul are
asigurare dar cineva,in situatia in care vor fi poluati pestii, va raspunde.A amanat din decembrie
pana in martie popularea bazinelor cu peste anume pentru a se termina de a se mai intervene in raul
Rebra sis a nu uitam faptul ca dansul este veriificat in permanenta de cei care au aprobat proiectul.
D-nul primar Strugari Ioan arata faptul ca; a initiat proiectul de hotarare varbind in prealabil
cu Apele Romane Somes-Tisa dar fiind lucrari la proiectele cu finantare europeana la drumuri este
necesar acest material si nu poate stopa aceste lucrari.
4.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, intreaba, daca aceste lucrari poluiaza atunci ce se
intampla cu fosele septice, nu are filter d-nul Finegari Petru la lucrarea sa?
5.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei arata faptul ca, noi pana in martie 2015
terminam lucrarile in raul rebra dar dansul,d-nul Finegari Petru, ce va face cand vine apa moloasa
cum se lucreaza pe paraie? La Brigada se depoziteaza acest material dar se face multa galagie cu
utilajele si mult noroi pe drum.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.2, cu votul a 7 consilieri “pentru” si
4 “abtineri”, abtinandu-se d-nul Finegari Petru,Finegari Ioan,Flore Marina si Rus I.Ioan, din totalul
de 11 in functie.
Se prezinta de catre d-nul Primar al comunei Parva,Strugari Ioan, Hotararea (Proiect) privind
modificarea HCL nr.44/2014 privind aprobarea cotei de masa lemnoasa in anul 2015, a modelului Caietului
de sarcini pentru licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto, a modelului de Contract
de furnizare a mesei lemnoase pe picior si la drum auto, a pretului masei lemnoase pentru
licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2015, a taxei de
peiaj, stabilirea pretului de masa lemnoasa pentru populatia comunei Parva, constituirea fondului de
regenerare, stabilirea preturilor maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru
partizile destinate populatiei, stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe
sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul
Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat,explicand si motivand acest proiect de
hotarare.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.3, cu votul a 11 consilieri “pentru”
din totalul de 11 in functie.
D-nul Strugari Ioan-primar prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii Hotararii
(proiect) privind modificarea H.C.L.nr.37/28.11.2014privind desemnarea reprezentarii in consiliul de
administratie al Scolii Gimnaziale”Vasile Scurtu”Parva.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de hotarare.
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.4, cu votul a 11 consilieri “pentru”
din totalul de 11 in functie.
Diverse.
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consiler insista spre a se realiza gardul la scoala mare deorece
coasta aceea este un pericol pentru elevi.
Primarul comunei arata faptul ca; in primavara se incep lucrarile la amenajarea parcului de la
izvorul de apa minerala si se va face si gardul.

D-nul primar Strugari Ioan prezinta adresa O.S.Izvorul Somesului Mare R.A.-Sant prin care
se cere 3700 lei pentru personalul ocolului silvic.
Se mai arata de catre primar ca d-nul brigadier Singiorzan V.Vasile a mai solicitat printr-o
cerere, sa li se dea posibilitatea personalului silvic din comuna sa-si poata cumpara imbracamintea de
iarna si de vara si de 1000 lei sa-si cumpere combustibil pentru deplasarea la Ocolul Silvic Sant.
2.D-nul Finegari Petru-consilier,propune sa se dea combustibil pe fiecare padurar si in cota
egala.
3.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva propune sa se da cate 20 litri de
motorina la fiecare padurar,20 litri motorina la d-nul Ordace Simion si 40 litri de motorina la
brigadier.
4.D-nul Moisa Ioan-consilier,propune a se da si d-nului primar cantitatea de 50 litri motorina
deorece se deplaseaza deatatea ori atat la ocolul silvic cat si la alte institurii, pentru interesul
administrarii padurilor, cu masina personala.
5.D-nul Birte Natu-consilier, cere a nu se da combustibil numai la padurari iar la brigadier sa
nu se aprobe.
Se supune la vot propunerile facute de Calus Toader Vasile si Moisa Ioan si se aproba cu votul
pentru a 6 consilieri. Se “abtine”Birte Natu,Finegari Ioan,Flore Marina,Finegari Petru si Rus I.Ioan.
D-nul Primar prezinta solicitarea S.C.Dimex Company 2000 SRL care solicita aprobare in
vederea concesionarii unui teren in Cornul Mare pentru o cariera de piatra,piatra necesara a se
macina si folosi la drumurile comunale.
D-nul Finegari Petru-consilier,considera ca zona prezinta un pericol pentru ca piatra poate
veni pana in drumul judetean.
Secretarul comunei intervine si explica faptul ca, daca vorbin de o concesiune a acestui teren
atunci trebuie inscris terenul in C.F. deorece este din Cola 97 care nu mai exista si aproi aprobata
concesiunea printr-o hotarare.
Consilierii locali propun ca aceasta cerere sa se reanalizeze intr-o alta sedinta dupa ce avem
toate documentele.
In continuoare primarul comunei Parva, d-nul Strugari Ioan, cere d-nlor consilieri sa se
gandeasca ce vom face cu cantonul de la Cosna,judetul Suceava in sensul de a aduce aceasta suprafata
la O.S.Sant sau ramanem la Dorna Candrenilor deorece contractual de administrare sa incheiat cu
ianuarie 2015.
D-nul Primar considera ca este mai bine sa ramanem cu O.S. Dorna Candrenilor prin mai
multe motive; serviciile facute de acest ocol silvic pana acuma au fost chiar foarte bune, un padurar
de-al nostrum care trebuie trimis acolo nu stie ca va face fata la cheltuieli cu chiria,mancarea si chiar
paza fiind strain pentru locuitorii deacolo.
D-nul Cicedea Dumitru-consilier considera ca este mai bine sa mergem in continuoare cu
Ocolul Silvic Dorna Candrenilor.
D-nul Moisa Ioan-consilier,propune sa ramana padurarul de acolo iar padurea sa treaca la
Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA Sant.
D-nul Primar Strugari Ioan-le propune d-nilor consilier sa se prelungeasca contractual,prin
act additional, pe inca un an cu posibilitatea de notificare in 60 de zile astfel,d-nii consiglieri avand
posibilitatea de o analiza mai profunda.
Atat d-nul Finegari Petru-consilier cat si secretarul comunei au aratat faptul ca; este necesar
ca la o viitoare sedinta sa fie de fata toti padurarii comunei si brigadirul sa fie prezenti si intrebati
fiecare. D-nul Finegari Petru il intreaba pe d-nul Rus V.Ioan –consilier care este si padurar daca vrea
sa mearga la Cosna ca padurar?
D-nul Rus V.Ioan spune ca nu va merge niciodata.
Presedintele de sedinta d-na Flore Marina 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,
FLORE MARINA

SECRETAR,
CALUS IOAN

