
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 30.09.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.261/23.09.2009,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; Rus George, si cetatenii; Rus V. Vasile, Rus V. 
Gavrila, Andries Vasile,Vartolomei Ilie,Alexi Ioan,Calus Vasile, Finegari I.Ioan,Calus Mihai,d-soara 
director Campan Cornelia,parintele Nalati Florin si primarul comunei Rodna d-nul Nascan 
Alexandru. 
 Domnul Primar,Gheorghe Stelian, prezinta, invitatii (parintele Nalati Florin si primarul 
comunei Rodna-Nascan Alexandru). 
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I. Ioan; 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, Strugari I. Ioan; prezinta si supune la vot ordinea de zi: 
       1.Informare privind modul de organizare a Scolii Generale Parva pentru desfasurarea in bune 
conditii a anului scolar 2009-2010. 
                Informeaza :D-soara Director Campan Cornelia.  
       2. Hotarare (Proiect) revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr. 12/30.06.2009 
privind validarea mandatului de consilier a  domnului Finegari I.Ioan.                                                                  
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
                  3.Hotarare(Proiect)privind validarea mandatului de consilier a domnului Finegari Ioan,de pe lista  
candidatilor de consilier ai PSD. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
            4.Hotarare(Proiect) privind   aprobarea   asocierii    comunei  Parva  prin  Consiliului  Local  al 
comunei  Parva , judeţul     Bistriţa – Năsăud    cu  comuna  Rodna       prin   Consiliul  Local  al  comunei  
Rodna, judeţul   Bistriţa – Năsăud  şi persoana fizică  Guşă Ilie din comuna Rodna ,judeţul Bistriţa – Năsăud,  
în vederea înfiinţării  „Asociaţiei   proprietarilor  de terenuri forestiere  Rodna - Parva”, având ca scop  
constituirea unei   structuri silvice proprii de administrare şi pază a fondului forestier aflat  în administrarea 
comunei Parva, comunei  Rodna şi a persoanei fizice Guşă Ilie 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
       5.Hotarare(Proiect) privind organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare pe raza 
comunei Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
        6.Hotarare(Proiect) privind infintarea serviciului public de alimentare cu apa in comuna Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
        7.Hotarare(Proiect) privind aprobarea Regulamentului si al Caietului de sarcini al Serviciului 
public de alimentare cu apa in comuna Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
         8.Hotarare(Proiect) privind infintarea,organizarea si functionarea Serviciului de iluminat public 
in comuna Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.  
           9. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
            Prin propunerea presedintelui de sedinta, punctul 4,(Hotararea(“Proiect”) privind   aprobarea   
asocierii    comunei  Parva  prin  Consiliului  Local  al comunei  Parva , judeţul     Bistriţa – Năsăud    cu  
comuna  Rodna       prin   Consiliul  Local  al  comunei  Rodna, judeţul   Bistriţa – Năsăud  şi persoana fizică  
Guşă Ilie din comuna Rodna ,judeţul Bistriţa – Năsăud,  în vederea înfiinţării  „Asociaţiei   proprietarilor  de 
terenuri forestiere  Rodna - Parva”, având ca scop  constituirea unei   structuri silvice proprii de administrare  
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şi pază a fondului forestier aflat  în administrarea comunei Parva, comunei  Rodna şi a persoanei fizice Guşă  
Ilie”)de pe ordinean de zi sa fie discutat, analizat la final,pentru ca,acest punct, cere mai multa analiza. 
 Se supune la vot oridinea de zi cu propunerea facuta de presedintele de sedinta si, este 
aprobata, cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 in functie. 
 In continuoare se da cuvantul d-soarei director Campan Cornelie pentru a prezenta 
informarea de la primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii. 
 1.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca; gospodarirea unitatilor de 
invataman si aprovizionarea cu lemn este asigurata in proportie de 90%.Sunt 2 APV-uri pentru lemne 
de foc la scolile apartinatoare,se va asigura si la aceste unitati lemnul de foc. Scolile vor fi autorizate 
pentru ca nu pot fi motive negative in acest sens. La Scoala mare s-a obtinut un proiect finantat 
“Constructia bazei sportive” a caror lucrari vor incepe din acest an si se va face si imprejmuirea curtii 
de la scoala si amenajarea scurgerii si a izvorului de apa minerala care trebuie sa aiba cadere in raul 
Rebra. S-a amintit de d-soara director Campan Cornelia si de Brutaria veche, aceasta este o 
proprietate publica,exista hotarare pentru dezafectarea acesteia si se va face acest lucru.Lipsurile la 
scoala se vor rezolva din mers,este multumit de unitatile scolare fata de ceea ce se vede in alte 
localitati. Asigura pe d-soara director si pe consiliul de administratie al scolii ca vom fi mai prezenti 
asa cum prevad legile in vigoare. 
 Presedintele de sedinta,domnul Strugari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii si cere 
domnului Primar sa prezinte si sa motivese Hotararea (Proiect) revocarea Hotararii Consiliului local al 
comunei Parva nr. 12/30.06.2009 privind validarea mandatului de consilier a  domnului Finegari I.Ioan.  
 D-nul Gheorghe Stelian –Primarul comunei Parva prezinta si  motiveaza necesitatea adoptarii   
acestei hotarari aratand si faptul ca,in acest sens este o adresa de la Institutia Prefectului,judetul 
Bistrita-Nasaud,adresa anexata dosarului de sedinta a fiecarui consilier al sedintei anterioare. 
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand  hotararea nr.16,cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti.        
 Presedintele de sedinta,domnul Strugari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii si cere 
domnului Primar sa prezinte si sa motivese   Hotararea(Proiect)privind validarea mandatului de consilier a 
domnului Finegari Ioan,de pe lista  candidatilor de consilier ai PSD. 
            D-nul Gheorghe Stelian –Primarul comunei Parva prezinta si  motiveaza necesitatea adoptarii   
acestei hotarari . 
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si nu aproba 
hotararea, votand   5 consilieri “pentru” validarea mandatului,in persoana domnilor; Singiorzan 
V,Vasile,Rus I.Ioan, Rus V.Ioan, Calus I.Vasile si Scurtu Alexandru iar 5 consilieri s-au “abtinut” in 
persoana domnilor Sangiorzan I.Vasile,Strugari I.Ioan,Ordace Simion,Rus A.Nicolae si Moisa 
C.Ioan,din totalul de 10 prezenti.   
 Se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian pentru a prezenta si motiva  Hotararea(Proiect) 
privind organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare pe raza comunei Parva.  
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand  hotararea nr.17, cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti.        
 Se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian pentru a prezenta si motiva  Hotararea(Proiect) 
privind infintarea serviciului public de alimentare cu apa  in comuna Parva.Dansul mai explica si preturile 
care vor fi la apa,preturi care pot sa fi si mai mici. 
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand  hotararea nr.18, cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti.        
 Se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian pentru a prezenta si motiva Hotararea(Proiect) 
privind aprobarea Regulamentului si al Caietului de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apa in 
comuna Parva.  
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand  hotararea nr.19, cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti.        
 Se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian pentru a prezenta si motiva Hotararea(Proiect) 
privind infintarea,organizarea si functionarea Serviciului de iluminat public in comuna Parva. 
 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta iar consiliul local analizeaza si aproba, 
adoptand  hotararea nr.20, cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti.        
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 Se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian pentru a prezenta si motiva Hotararea(“Proiect”) 
privind   aprobarea   asocierii    comunei  Parva  prin  Consiliului  Local  al comunei  Parva , judeţul    
Bistriţa – Năsăud    cu  comuna  Rodna       prin   Consiliul  Local  al  comunei  Rodna, judeţul   Bistriţa – 
Năsăud  şi persoana fizică  Guşă Ilie din comuna Rodna ,judeţul Bistriţa – Năsăud,  în vederea înfiinţării  
„Asociaţiei   proprietarilor  de terenuri forestiere  Rodna - Parva”, având ca scop  constituirea unei   structuri 
silvice proprii de administrare şi pază a fondului forestier aflat  în administrarea comunei Parva, comunei  
Rodna şi a persoanei fizice Guşă Ilie”).  
 D-nul Primar Gheorghe Stelian considera ca; ar fi mai bine sa dea cateva explicatii domnul 
Primar al comunei Rodna,Nascan Alexandru, iar discutiile sa fie concrete si la subiect iar propunerile 
sa fie puse inscris de fiecare. 
 Se da cuvantul domnului Nascan Alexandru,Primarul comunei Rodna care in cuvantul sau 
arata urmatoarele: 
 Nu este un lucru usor la ceea ce vrem sa facem,pot fi doua sanse, sa reusim sau nu de aceea este 
nevoie sa discutam,sa analizam bine si sa spunem fiecare ce gandim,sa nu ne retinem si sa fim directi 
pentru ca dansului asa-i place sa fie concret si direct si fara nici o coloratura politica pentru ca aici 
trebuie sa facem administratie si sa gospodarim padurea pe care cele doua comune o au.Nu vorbeste 
politic si doar ca Primar al comunei Rodna. Trebuie sa gandim bine, Consiliul local Rodna a dat o 
hotarare in acest sens dar nu se poate face asocierea pana ce nu va pronuntati si dumneavoastra. Dupa 
asta mai sunt de facut multi pasi pentru inregistrarea acestor acte si constituirea acelui ocol silvic. 
Oricare dintre comune se poate alipi la un ocol silvic constituit dar am gandit impreuna cu primarul 
dumneavoastra sa ne gospodarim noi si sa nu mergem slugi. 
 Explica si motiveaza si anumite situatii care au fost cu Directia Silvica Bistrita-Nasaud,cum s-a 
ajuns la aceasta gandire si faptul ca aceasta directie s-ar putea sa dispara. 
 Din punct de vedere juridic,considera ca, nu poate decat sa facem un lucru bun. 
 Pentru ca padurea sa aduca avantaje,considera ca,numai asocierea celor doua comune si cu 
respectiva persoana fizica pot sa faca aceste avantaje. 
 Sunt bugete de venituri si cheltuieli,pe care domnii silvicultori le stiu si prin care intr-un an se 
traiaste mai bine in altul se poate trai mai rau,da cateva cifre. 
 Se pot compensa de la o comuna la alta dar cu recuperari.Licitatiile sa se faca la fiecare 
comuna si veniturile si cheltuielile sa le faca fiecare dintre noi. Nu poate minti este de vazut ca nu este 
simplu si este necesar sa-si spuna pasurile fiecare parte. Consiliul local Parva isi asuma o mare 
responsabilitate si trebuie sa vedem daca aceasta asociatie va functiona si daca va fi viabila, sa vedem 
ce se mai poate adauga la actul constitutiv si statutl acesteia sa nu fie chear asa de simplu, juristii si cei 
din silvicultura sa-si spuna parerile. Banul castigat dfe fiecare comuna il va cheltui respectiva comuna 
pentru ca la aceasta asociatie atata cat produci atata ai fiecare.  
 Oamenii din comuna Rodna cat, crede,si cei din Parva discuta tot felul.Si in sedinta de la 
Consiliul local Rodna sa dezbatut aceasta problema pe toate fetele.Fiecare consiliu local isi insuseste 
hotararea celuilalt consiliu local si hotararile trebuie sa fie la fel. Specialistii care au facut statutul si 
actul constitutiv sunt cu exeperienta,silvicultorii la fel.La Rodna avem inca paduri bune,pe padurea 
dumneavoastra se calculeaza veniturile comunei Parva iar pe padurile comunei Rodna,veniturile vor 
fi ale comunei Rodna precum si cheltuielile. 
 Trebuie sa eliminam suspiciunile din toata discutia si sa lamurim treburile,cetatenii. 
 Impreuna cu domnul Primar Gheorghe Stelian am discutat si noi doi am considerat ca asa este 
cel mai bine. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier,felicita pe domnul Primar de la Rodna de modul cum a pus 
problemele, felul cum au fost spuse. In spatele nostru este un electorat care ne intreaba ce facem si 
cum facem? Si dansul are specialitatea de silvicultura si cunoaste aceste probleme. Averea este a 
comunei si trebuie spus oamenilor ce vrem a face.Ciocanul, dansul stie ce regim juridic are. 
 Toate aceste lucruri trebuie sa fie stiute de populatie. Noi trebuie sa venim la Ocolul Silvic 
Rodna fapt pentru care trebuie sa fie mai multa transparenta. Ponderea de bani,cheltuielile acestea 
trebuie sa se cunoasca pentru a se vedea de la ce pornim. Este necesar sa avem o situatie in mapa cu 
cheltuielile care implica aceasta asociatie,sa stim pe ce discutam.  
 Dansul propune sa se mai analizeze bine aceasta asociere si apoi sa revenim a hotara. 
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 Oamenii din comuna Parva zic si intreaba de ce sa mergem tocmai in Rodna. Considera ca 
Statutul este prea simplu,trebuie mai complex. 
 D-nul Primar Nascan Alexandru-arata ca, se repeta,si trebuie sa vedem ca ne asumam un risc 
dar trebuie adus ciocanul aici altfel vom ramane la Bistrita,Feldru sau un alt ocol privat. Ciocanul ne 
apropie de om si trebuie informati oamenii cu toate aceste probleme. 
 Daca nu suntem sinceri si fara a crede ca cineva este sef nu facem nimic este foarte bine sa 
discutam dar sa dispara suspiciunile. 
 3.D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva,intervine si arata ca; tot ce se propune sa fie 
concret si depuse la d-nul secretar in scris pentru a se face o baza de date si a se sti ce dorim, sa fie 
totul motivat.Propunerile sa fie punctuale si sa le putem concluzitiona. 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier(Sef de district silvic), se discuta ca oamenii vor fi purtati 
pe drumuri,nu-i adevarat,nici pana acuma nu s-au purtat oamenii pe drumuri. Nu conteaza unde a 
fost sau va fi sediul nu au fost si nu vor fi purtati oamenii pe drumuri. Cota de participare este cea 
care decide. La constituirea ocolului silvic trebuie vazute aumite clauze si vazut cu cat intra Rodna,cat 
Parva si cat persoana fizica,sau alte persoane care vor a incheia contract cu ocolul respectiv. 
 Suspiciunile de care se vorbeste pot veni daca nu vor fi prinse clauze cat mai multe la 
contractul de administrare. Se poate imprumuta fiecare asociat, unu de la altul. 
 5.D-nul Presedinte de sedinta Strugari I.Ioan,considera ca; la Cap.”Dizolvare”este prins prea 
putine date este necesar a fi mentionate mai multe. La art.19 lit”f” se arata ca,in Consiliul director fac 
parte numai angajati ai silviculturii,acestia nu pot face parte din acest consiliu director. Propune ca 
din acest Consiliu director sa nu faca parte angajatii. In actul constitutiv la art.8 “Consiliul director” 
nu sunt prinsi si membrii ai PDL-ului numai ai PSD-ului. Cine ia desemnat ? La Adunarea generala 
de la art.7 alin(1) sa nu fie terminatia “persoana mandatata”. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata ca;intre cei doi primari nu au fost nici un fel de interese, 
persoanele au fost puse de cel care a intocmit Actul constitutive si Statutul,consilierii au fost dati toti si 
de acolo s-a ales. 
 D-nul Ordace Simion-consilier, intreaba ; consilierul poate face parte din adunarea generala ? 
 D-nul Strugari I.Ioan-Presedintele de sedinta ;propune sa se mai analizeze acest proiect de 
hotarare si sa se discute si cu cetatenii intr-o adunare publica,la fel si la Rodna. La ”Cap. Dizolvare” 
sa fie mentionat patrimoniul fiecarui asociat si vazut art.60 din O.G.26/2000. 
 D-nul Primar al comunei Rodna,Nascan Alexandru-arata ca ;este nevoie sa se discute cu 
cetatenii si lamuriti pentru ca nu se cunosc multe lucruri. 
 6.Rus A.Nicolae- consilier, arata ca ; este necesar a se discuta cu oamenii. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata ca; este nevoie de comunicare,trebuie sa ne ajutam unul 
pe altul, in asa fel incat sa facem ceva pentru comuna. Fiecare are in gandul lui,in mintea lui ceva de 
spus. Sa pornim de la bugetul de venituri si cheltuieli de la ce avem si ce ne poate da padure, ce 
obligatii avem de plata,datorii si sa facem totul pentru a face bine pentru locuitorii celor doua comune. 
 D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,considera ca ; in Actul constitutiv si Statut sa fie 
prinse mai multe persoane ca asociati pentru ca, daca una se retrage,asa cum este facut Statutul si 
Actul constitutiv,raman 2 si nu este pe lege,dizolvandu-se asociatia. Licitatiile sa fie la fiecare comuna 
asociata si sa se incaseze la Primaria comunei asociate. Cheltuielile sa fie stabilite cum se fac,bine ar fi 
lunar, deorece plata salariilor se face lunar. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,explica cum se fac bugetele de la ocoalele 
silvice, se poate estima veniturile la buget. Gandul este de a se face ceva bun in vederea gospodaririi si 
administrarii padurii. Trebuie raportat la suprafata toate posibilitatile de taiere cu venituri si total 
cheltuieli. 
 7.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata ca; aceasta asociatie sa o facem cat mai bine,de 
aceea trebuie sa discutam mai mult pentru a elimina suspiciunile si a fi lamuriti oameni. Este nevoie a 
se discuta cu oamenii din comuna.  
 8.D-nul Calus Vasile-cetatean din comuna Parva,intreaba; la ce ocol suntem acuma si cine a 
propus asocierea cu Rodna; ne poate ajuta cu ceva comuna Rodna;nu mai este un alt ocol? Propune sa 
se faca o sedinta numai cu consilierii comunei Parva fara nici un invitat. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca;sa o consideram discutia la nivel de 
propuneri,sa discutam cu oamenii intr-o adunare publica si apoi sa hotaram. 
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 D-nul Nascan Alexandru-Primarul comunei Rodna,explica cum se face administrarea cu 
Directia Silvica Bistrita-Nasaud si ce trebuie sa facem noi pentru a gospodarii cat mai bine si pentru 
cetatenii, padurile comunale. 
 D-nul Presedinte de sedinta Strugari Ioan, propune si supune la vot ca , acest proiect de 
hotarare sa fie returnat initiatorului si reanalizat. Consiliul local analizeaza si aproba returnarea 
hotararii proiect catre domnul Gheorghe Stelian, initiatorul proiectului, cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Se trece la ultimul punct al ordinei de zi  “Diverse”. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta domnilor consilieri 2 APV-uri 
pentru lemn din Valea Paltinului si Apa Rebrei pentru institutii si populatie aratand ca; pretul la 
lemnul de pe Valea Paltinului este de 25 lei iar cel de pe apa rebrei este de 30 lei/mc. 
 Prezinta  actiunea intentata de domnul Rus Ioan pentru consiliu local si respectiv d-nul Ordace 
Simion,dand citire acesteia. 
 La fel mai avem o actiune la Curtea de Apel Cluj cu d-soara Rus Vasilica pentru plata 
salariului. 
 Astazi s-a facut receptia la alimentarea cu energie electrica la Izvorul de apa de pe Damburi ce 
alimenteaza comuna. 
 Prezinta situatia cu cetateanul Brandusa Nicolae,a inteles ca a bagat apa ce vine pe drum in 
bazinul de apa. Padurarul de canton si Seful de district silvic sa mearga sa vada ce este acolo. Prin mai 
multe adrese s-a cerut sa-si arete proprietatea asupra terenului,pana la aceasta data nu a prezentat 
nimic.Nu este de acord cu ranchiunile si dusmaniile, s-a intrat in domeniul public de catre acest 
cetatean. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca;se va face o alta casa parohiala si este necesar a se 
demola anexa de la Postul de Politie pentru a se putea intra cu masinile,cu materiale. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata ca; trebuie sa se scoata un proiect de hotarare pentru a fi 
demolata jumatate din constructia Primariei vechi (Postul de Politie),pentru a se face o cale de acces 
buna atat pentru casa parohiala cat si pentru noua constructie a Bisericii ortodoxe. 
 D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,cerea sa-i fie date lemnele pentru foc la Scoala 
apartinatoare Dealul Vinului. 
 Presedintele de sedinta domnul Strugari I. Ioan 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. 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
          STRUGARI I. IOAN                          IOAN CALUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              - 5 - 
 


