
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 31.03.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.106/17.03.2009,la initiativa 
acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul il prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 9 in functie. 

La sedinta mai participa si functionarii publici si angajatii primariei; Rus George, 
Vartolomei Saveta. La aceasta sedinta mai participa domnul Birte V.Natu,fost consilier PSD si 
domnul Rus I Traian-cetatean din comuna. 

Presedintele de sedinta domnul Rus V.Ioan- supune spre aprobare procesul-verbal de la 
sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

Domnul  Rus V.Vasile, presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  
 
             O R D I N E    D E    Z I : 

        
  1.Raportul anual privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Parva. 
                Informeaza :D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.   
         2. Hotarare (Proiect) privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Agentia 
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud pentru 
realizarea cadastrului general pe teritoriul comunei Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
  3. Hotarare (Poiect)privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului 
RUS A.NICOLAE si declararea vacant a locului de consilier. 
                                                             Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
  4. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi se supune la vot si este aprobata cu votul a 9 
consilieri din totalul de 9 prezenti. 
 Se da cuvantul Primarului comunei Parva,domnul Gheorghe Stelian pentru a prezenta 
primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba pe domnul Primar Gheorghe Stelian,cum au 
fost duse la indeplinire, de catre dansul, hotararile adoptate de consiliul local? 
 2.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva, arata ca; ii va raspunde domnului 
Ordace Simion numai daca vrea pentru ca este raportul dansului si nu are doar obligatia 
legala de a-l prezenta in fata consiliului local. 
 D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca; la sedinta prin care s-a aprobat bugetul local 
pentru anul trecut, au fost cuprinse sume pentru a se procura un buldozar,sa se repare 
Caminul cultural si sa se electrifice Valea Arsitei, in afara de reteaua de apa nu s-a facut nimic. 
Drumul la scoala este dezastruos. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata ca; la drumul de la scoala,partial tina de acolo se 
datoreaza oamenilor din zona dintre care si dansului. Drumul a fost facut pe proiect de 
Consiliul judetean Bistrita-Nasaud lucru ce se poate arata cu acte care sunt in dulap. 
Totdeauna a invitat si invita la intelegere si lucru in echipa iar aprecierile se vor face de altii. 
Dansul si-a prezentat raportul in fata consiliului local, nu asa cum au procedat domnii 
consilieri care si-au prezentat rapoartele numai pe Site-ul primariei si nu la o adunare publica, 
de fiecare consilier. 
 3.D-nul Strugai I.Ioan-consilier, arata urmatoarele; Drumul de la scoala mare s-a 
deteriorat, cel mai tare, prin ingrparea coloanei de apa cand s-a sapat in structura drumului 
iar un alt fenomen care a dus la distrugerea drumului a fost apa de ploaie care a venit de 
Poderei si mai de sus. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian, arata ca, punctul de vedere a domnului consilier 
Strugari I.Ioan  este corect exprimat. Dansul nu a spus ca numai domnul Ordace Simion a  
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stricat acest drum si ca, si dansul a participat la deteriorarea acestuia impreuna cu societatile 
comerciale si oamenii din zona. Daca masura pe care s-a pus proiectul de renovare a drumului 
de pe Valea Arsitei va fi viabila atunci,se va asfalta acest drum. 
 D-nul Ordace Simion-consilier arata ca, s-au tot aratat si promis tot felul de proiecte 
dar nu s-a facut nimic din acestea. 
 Presedintele de sedinta solicita sa se treaca la punctul doi al ordinei de zi. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei, prezinta Hotarare (Proiect) privind aprobarea 
Protocolului de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si comuna 
Parva,judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul comunei 
Parva.Explica si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari. Arata cum se va proceda la 
intabularea terenurilor.Arata ce rol are O.C.P.I.Bistrita-Nasaud,cum se procedea, pasi care 
vor fi facuti,informeaza cu privire la identificarea si oganizarea cadastrului general in comuna. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca, a depus o adresa la Primarie si roaga sa i se 
dea raspuns in termen de 30 de zile. Considera ca aceste lucrari nu se poate face numai cu acte 
de proprietate cu estrase CF facand referire si la Cominex Cluj-Napoca. I s-a dat un inventar, 
trebuie sa se vada situatia cladirilor a tuturor imobilelor si de vazut cune sunt proprietarii. 
 2.Secretarul comunei Parva intervine inmanand domnului Ordace Simion un extras din 
Legea nr.7/1996, explicand urmatoarele: 
 - Considera ca; in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al 
consiliului local si a Legii nr.215/2001, consilierii locali au posibilitatea sa solicite Primarului 
informatii pentru ca acestia sa-si poata exercita mandatul asa ca, dansul a pus intradevar o 
adresa, adresata Primariei comunei Parva, inregistrata la nr.620/27.03.2009 pe care o are in 
fata si prin care domnul Ordace Simion cere sa fie informat asupra modului cum se vor face 
inscrierile in Cartea funciara a unor imobile proprietate a comunei Parva (enumerandu-le cu 
nr.top in adresa) si faptul ca, dansul considera ca aprobarea acestui Protocol de colaborare cu 
A.N.C.P.I. este in total contradictie cu art.17 din Legea cadastrului nr.7/1996 pentru faptul ca, 
Oficiul Judetean de Cadastru este imputernicit sa execute aceste lucrari.  
 - Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor se va face pe baza actelor de 
proprietate sau, in lipsa acestora pe baza posesiei exercitate (art.10 lit.”b” din L.7/1996). 
 - Dupa finalizarea lucrarilor de teren, datele definitorii ale fiecarui imobil se transmit 
de catre oficiul teritorial(O.C.P.I.Bistrita-Nasaud) Consiliului local Parva,care le va aduce la 
cunostinta detinatorilor prin instintare scrisa si prin afisare la sediul primariei. Astfel daca vor 
fi contestatii se pot adresa oficiului teritorial in termen de 60 de zile de la instintarea 
scrisa,dupa care inscrierea in cartea funciara se va face din oficiu in baza unui regulament 
aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale [art.11 alin.(5)-(7) din 
L.7/1996]. 
 - Acolo unde sunt litigii, pe care nu le doreste, se vor consemna si se vor rezolva de 
instantele de judecata. 
 - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud nu va face altceva decat 
sa puna la dispozitie, specialistilor care vor contracta lucrarea, documentele necesare si dupa 
definitivare operarile ce se vor face. 
 - Recomanda domnului Ordace Simion sa vada prevederile art.4 in care sun prevazute 
atributiile principale ale Agentiei Nationale,art.8 alin.(16) din Legea nr.7/1996 si Ordinul 
nr.601/11.11.2008 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara privind aprobarea Protocolului Cadru de colaborare intre Agentia Nationala de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile administrative-teritoriale pentru realizarea 
cadastrului general,protocol pe care dumneavoastra,domnilor consilieri trebuie s-al aprobati 
in vederea inceperii demersurilor in vederea efectuarii cadastrului general pe care-l dorim si 
care este foarte important pentru comuna Parva. 
 - In ce priveste cele aratate in legatura cu legalitatea Protocalului de colaborare 
considera ca, d-nul Ordace Simion nu este in masura sa constate legalitatea acestui act,nu este 
juristul consiliului local iar daca nu este multumit poate sa se adreseze instantei de contencios 
administrativ, verificarea legalitatii acestui act se va face de Institutia Prefectului,judetul 
Bistrita-Nasaud. 
 Considera ca, au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 51 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001-republicata si art.78 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 
local Parva.   
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 3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata urmatoarele; a vrut sa nu discute la aceasta 
sedinta unele aspecte contradictorii,dar este provocat si simte nevoia sa-i spuna domnului 
Ordace Simion ca, dansul nu a venit nici la sedinta cu privire la schimbarea denumirii din 
drum in strada la drumul de pe Valea Arsitei,care era necesar pentru a se obtine niste bani. De 
ce iara nu trebuie sa fie deacord cu unele lucruri bune pentru comuna. Explica si dansul 
importanta acestei lucrari de cadastru general. 
 4.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei arata ca, in judet la noi numai municipiul 
Bistrita a mai adoptat un asemenea acord pentru realizarea cadastrului general, cu Agentia 
Nationala Bucuresti. Se vorbeste de catre domnul Ordace Simion ca, sunt terenuri ale comunei 
Parva ramase la alte comune, pe rol la instanta de judecata este judecata cu Asociatia Bradul 
Cerbul-53 Parva unde se arata de domnul Ordace ca,detinem o suprafata de 5620 ha. padure, 
doreste sa se faca dovada de catre domnul Ordace Simion asupra acestei suprafete si comuna ii 
va multumi daca va reusi sa aiba aceasta suprafata. La fel este situatia de la scoala mare cu 
posesia care s-a judecat si nu s-a dat castig de cauza domnului Ordace Simion. 
 D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca, cu Titlul de proprietate al comunei va ajunge 
pana la Curtea Europeana. Daca se va dovedi ca are dreptate va fi bine pentru comuna. Pe 
instanta nu s-a clarificat  Titlul de proprietate al comunei,desi au fost citate si celelalte comune 
care au proprietati in comuna Parva dar nu s-au prezentat, fapt ce a dus la aceasta 
neclarificare. 
 Presedintele de sedinta supune la vot Hotarare (Proiect) privind aprobarea Protocolului de 
colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si comuna Parva,judetul 
Bistrita-Nasaud pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul comunei Parva. 
 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.6 cu votul “pentru” a 9 
consilieri din totalul de 9 in functie. 
 Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, dandu-se cuvantul domnului Primar Gheorghe 
Stelian care arata ca la punctul 3 este Hotarare (Poiect) privind incetarea de drept a mandatului de 
consilier a domnului RUS A.NICOLAE si declararea vacant a locului de consilier, care a mai fost 
pusa in discutie de 5 ori pana acuma.Consilierii cunosc aceasta situatie si-i roaga a proceda in 
conformitate cu legea. 
 Secretarul roaga presedintele de sedinta a proceda la vot prin ridicare de maini si asi 
exprima fiecare consiler luarea la cunostinta cu privire la incetarea de drept a mandatului de 
consilier a domnului RUS A.NICOLAE si declararea vacant a locului de consilier,fiind o 
hotarare in constatare. 
 Domnul Ordace Simion-consilier PNL arata ca, dansul ia act de incetarea de drept a 
mandatului de consilier a domnului RUS A.NICOLAE si este “pentru”declararea vacant a 
locului de consilier,aratand ca acest lucru la facut de fiecare data cand s-a pus in discutie acest 
proiect de hotarare. 
 Domnii consilieri; Strugari Ioan,Singiorza I.Vasile si Moisa Ioan-consilieri PDL,arata 
prin domnul consilier Strugari I.Ioan ca, dansi se “abtin” de a vota,ridicand fiecare mana in 
acest sens. 
 Domnii consilieri;Singiorzan V.Vasile,Calus I.Vasile,Rus V.Ioan si Scurtu Alexandru- 
consilieri PSD si domnul Rus I. Ioan-consilier PRM prin  persoana domnului Singiorzan 
V.Vasile,arata ca, nu vor a lua act de incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului 
RUS A.NICOLAE si declararea vacant a locului de consilier si sunt “pentru”,prin ridicari de 
mana ca, Hotarare (Poiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului RUS 
A.NICOLAE si declararea vacant a locului de consilier sa fie respinsa.  
 Secretarul comunei Parva arata ca, nu va putea contrasemna aceasta hotarare deorece, 
nu sunt in conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^1”, alin.(3) si art.12 alin.(1) din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificari si completari ulterioare 
coroborate cu prevederile art.101 alin.(2) lit.”h”,alin.(3) si art.109 din Regulamentul de 
Organizare si Functionare al Consiliului local al comunei Parva aprobat prin H.C.L.nr. 
30/2008. 
 Consiliul local analizeaza rezultatul votarii si se aproba respingerea Hotararii (“Poiect”) 
privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului RUS A.NICOLAE si declararea 
vacant a locului de consilier,adoptand hotararea nr. 7 ,cu votul “pentru” a 5 consilieri, 3 s-au 
abtinut de la vot iar 1  ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului RUS 
A.NICOLAE si este “pentru”declararea vacant a locului de consilier. 
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 Se trece la punctul 4 al ordinei de zi,”Diverse”. 
 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier (sef district silvic Parva), arata ca, sunt 5 mc. 
lemn de foc din confiscari si acest material lemnos se poate da la cele doua scoli care nu au 
primit, cate 2,5 mc/scoala. 
 2.D-nul Strugari I.Ioan-consilier (invatator Dealul Vinului), multumeste pentru 
promptitudine. 
 3.D-nul Ordace Simion-consilier arata ca, ar vrea sa vada proiectul pentru drumul la 
Valea Arsitei.De ce s-a cerut in proiectul de hotarare dimensiunea de 4,5 m? 
 4.D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata urmatoarele: 
  La data cand s-a depus prima ora proiectele la cele doua drumuri (Valea Arsitei 
si Valea Izvorului s-au pus cu denumirea drumuri de interes comunal. A fost necesara 
schimbarea denumirii  din drum in strada deorece drumurile de interes comunal trebuie sa fie 
cuprinse intr-un catalog si de accea a fost necesara schimbarea denumirii in inventarul 
bunurilor imobile proprietate publica ale comunei Parva. 
  Un proiect depus nu se realizeaza intr-o luna,1 an si poate niciodata. 
 Astazi a intrat pe fax si depunerea de proiecte pentru turism-Masura 313. 
 5.D-nul Strugari I.Ioan-consilier arata ca, nu se mai poate depune inca un proiect daca 
mai este depus unul si este. Se poate depune numai comun cu alte comune, numai ADI la o 
valoare de 6 milioane Euro. 
 Domnul Primar mai arata ca, a dat spre solutionare, Asociatiei Crescatorilor de 
Animale din Parva, o cerere privind inchirierea pasunii alpine de la Cosna. Considera ca este 
necesar a fi rezolvata si comunicata cetateanului Todasca. 
 Mai arata,domnul Strugari Ioan, ca, este necesar a se face o adresa catre; ministerele de 
resort pentru ca, Parva a fost scoasa din zona miniera, lucru ce ne defavorizeaza in obtinerea 
unor proiecte FRDS. Considera ca este necesar a se modifica cat mai repede H.G.R. 
nr.905/2002 pentru a se pune exact cum se cere bunurile imobile. 
 6.D-nul Rus I. Traian cetatean din comuna Parva arata ca, s-a facut proiectul pentru 
electrificare la Dealul Paltinului, au ramas un grup de case care nu au fost cuprinse in acest 
proiect si ar dori sa se dea o explicatie. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, sunt probleme cu acest proiect deorece sunt 
un numar de 15 persoane care nu vor a da declaratie pentru a accepta plantarea unor stalpi pe 
locul lor, fapt care creaza probleme. Pentru Dealul Paltinului, tehnic nu s-a putut face mai 
mult dar s-a discutat saptamana trecuta in vederea proiectarii unui post de transformare in 
Barlogel care sa se extinda si la casele de la Dealul Paltinului. 
 7.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata ca,la sedinta de aprobare a bugetului pe anul 
2008 au fost aprobata suma de 8 milioane de lei pentru un buldozar si 7 milioane pentru 
electrificare Valea Arsitei. S-au pus bani pe buget si nu s-a facut nimic nici la Caminul 
cultural. Banii trebuiau incasati de la paduri. Pana la aceasta data nu s-a accesat nici un 
proiect si nu s-a facut nimic. Banii pentru strazi si apa, s-a facut munca de 60% si s-au incasat 
de societati  90%. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian arata ca,banii sunt de la Guvernul Romaniei. 
 8.D-nul Birte V. Natu-fost consilier PSD,arata ca,desi a fost consilier si nu se stie inca ce 
va fi, este intrebat de cetatenii care l-au ales si intreaba, ce se intampla cu Releul COSMOTE? 
Asta deorece dansul a promis in campania de alegeri locale ca se va face releul de telefonie 
mobila. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, dansul probabil a promis. Terenul este 
intabulat, cu sprijinul Primarului, pe cetateanul care-l detine, urmand a se face contractele si 
lucrarile pe viitor de catre Cosmote. 
 Presedintele de sedinta domnul Rus V. 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 iar unul se 
va arhiva la dosarul de sedinta si va fi publicat pe Site-ul primariaparva.ro 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,     SECRETAR, 
        RUS V. IOAN                                                                IOAN CALUS 


