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

 

 Incheiat astazi 10.04.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.122/06.04.2009,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,Singiorzan Catalina,Palage Maria. La aceasta sedinta mai participa domnul 

Birte V.Natu,fost consilier PSD,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 modul de aplicare a prevederilor legii nr.544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public. 
                Informeaza :D-soaraVartolomei Saveta-Referent III.   

       2. Hotarare (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009. 

     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 

 3. Hotarare (Poiect)privind aprobarea Organigramei ,Statului de functii si a numarului de 

personal pentru anul 2009.                                                                 

 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 d-soarei Vartolomei Saveta-referent III pentru a prezenta primul punct 

al ordinei de zi. 

 D-nul Rus V.Ioan-presedintele de sedinta,intraba daca sunt discutii,constatand ca nu 

sunt discutii. 

 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 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2009.Explica si motiveaza 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. Arata cum se va proceda la intabularea terenurilor. 

Arata ca; a incercat sa explice,in anexele puse la dosar prin grija secretarului comunei Parva, 

toate necesitatile si cheltuielile ce le vom face,pe capitole,subcapitole,articole,puncte,subpuncte. 

Considera ca,domnii consilieri au avut timp a se informa si completa acest proiect de buget. 

Bugetul este mai mititel valoric fata de anul trecut. Este necesar sa se mai obtina finantari la 

acest buget, s-au facut adrese in acest sens.Cifra mare de cheltuieli este pe invatamant care este 

de aproximativ 60% care cu cheltuielile de personal de la Primaria Parva se ridica undeva la 

80% (cheltuieli de personal). Arata ca,sta la dispozitia consilierilor pentru explicatii. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba, nu se pot pune bani pentru cadastrul 

general? Cat este total buget? 

 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, s-a prins in bugetul local,pentru aceasta 

activitate, suma de 1 miliard lei vechi. Bugetul total este de 3313 mii lei. 

 D-na Singiorzan Catalina-contabila Primariei Parva,explica toti banii din adresele 

anexate, cum sunt cuprinsi in buget. 

 2.D-nul Rus V.Ioan- presedintele de sedinta,propune a se cuprinde in bugetul local, o 

suma care sa fie ajutata familia lui Scurtu Natu pentru plata drumului de acces ce s-a facut de 

la drumul judetean la casa acestuia. 

 D-nul Primar Gheorghe Stelia,arata ca, au fost Catalina sotia decedatului si Rus Nicolae 

cumnatul acestuia, carora li s-a explicat cum se poate proceda. Este necesar sa fie o factura la 

aceste lucrari,sunt sume in buget pentru ajutor de urgenta si se va analiza aceasta situatie. 
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 Presedintele de sedinta constata ca, nu mai sunt alte discutii la acest punc. 

 Supune la vot Hotarare (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2009. Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 8 ,cu votul “pentru” a 9 

consilieri din totalul de 9 in functie. 

 Se trece la punctul 3 al ordinei de zi,care este prezentat de domnul Gheorghe Stelian-

Primarul comunei Parva si care explica ca, fata de anul trecut nu sunt modificari la 

organigrama numai ca, s-a pus postul de sofer si s-a scos cele 20 de posturi la L.76/2002. 

 Se constata de catre presedintele de sedinta ca,nu sunt discutii fapt pentru care se 

supune la vot Hotarare (Poiect)privind aprobarea Organigramei ,Statului de functii si a numarului de 

personal pentru anul 2009. Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand  hotararea nr. 9 ,cu 

votul  “pentru” a 9 consilieri din totalul de 9 in functie.                                                              

 Se trece la ultimul punct al ordinei de zi,diverse. 

 1.Dul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva,arata ca, s-a mai depus o cerere 

pentru pasunea Bancu (com.Cosna,jud. Suceava) care a fost inaintata Asociatiei Crescatorilor 

de Animale din Parva, urmand a se face licitatia pentru pasunea respectiva. 

 2.D-nul Ordace Simion-consilier intreaba; cine va face licitatia Asociatia Crescatorilor 

de Animale sau Primaria Parva? Daca la bancul mai mai este padure din cota anului 2009 de 

exploatat si daca sunt solicitanti pentru eventuala padure de exploatat? 

 3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba; mai este de exploatat la Cosna (Bancu), 

nu s-a gatat pana la aceasta data? Se va planta suprafata care a fost calamitata sau nu? 

Considera ca este necesar a ne deplasa pana acolo sa vedem daca s-a exploatat sau nu toata 

suprafata si ce mai este de exploatat. 

 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva arata ca, pana in 30.04.2009 mai 

poate sa exploateze societatea comerciala care a castigat licitatia, vom face o deplasare pana la 

Cosna iar plantatul suprafetei calamitate se va face din contul creat in acest sens de catre 

Ocolul silvic Dorna Candrenilor. Mai arata ca, nu mai sunt partide puse in valoare pentru 

acest an. 

 4.D-nul Moisa Ioan-consilier,intreaba,cine lucreaza terenul de la Brigada Silvica Parva? 

 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; s-a deplasat la fata locului cu domnul consilier 

Singiorzan V.Vasile (sef District Silvic Parva) unde a constatat ca, terenul este lucrat de 

doamna Scurtu Reghina. 

 Domnul Moisa Ioan intreaba, si cum asa abuziv? 

 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, se pare ca da,deorece dansul nu a aprobat 

acerst lucru si nici domnul Singiorzan V.Vasile. 

 D-nul Ordace Simion-arata ca, sunt cele 55 de comune graniceresti care au dreptul la 

acest teren si nu poate nimeni sa-l foloseasca asa cum vrea el. 

 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, ia dat termen susnumitei si trebuie facuta 

clarificarea acestui teren. 

 Secretarul comunei arata ca, terenul figureaza pe cele 44 de comune graniceresti dar, el 

este trecut in domeniul public al comunei Parva care, printr-o documentatie cadastrala poate fi 

trecut in domeniul privat urmare, se poate face,vanzarea,concesionarea sau inchirierea. Acest 

lucru nu se face unei anumite persoane, conform legii, se va scoate o hotarare de consiliu local 

prin care se aproba inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri dupa care se vor 

scoate la licitatie publica. 

 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 


