
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 17.02.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.86/11.02.2009,la initiativa 
acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 5 consilieri din totalul de 9 in functie.Lipsesc nemotivat 
domnii Strugari Ioan,Moisa Ioan,Ordace Simion si Singiorzan I.Vasile. 

La sedinta mai participa si functionarii publici si angajatii primariei;Singiorzan 
Catalina,Calus Toader, Rus George, Vartolomei Saveta si Palage Maria. La aceasta sedinta nu 
participa domnul Primar Gheorghe Stelian fiind plecat pentru depunere de proiecte. 

Domnul Gheorghe Stelian-arata ca este necesar a se alege presedintele de sedinta pentru 
o perioada de 3 luni. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier il propune pe domnul Rus V.Ioan.Consilierii 
analizeaza si aproba, adoptand votararea nr. 3,cu votul a 4 consilier din totalul de 5 prezenti 

Secretarul comunei Parva,inmaneaza domnului presedinte de sedinta lista cu hotararile 
(“proiect”) si cvorumul necesar la fiecare hotarare pentru a putea fi adoptata. 

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. Informare privind stadiul completarii Registrului agricol in anul 2008 si situatia pe 2009. 
                Informeaza :Palage Maria-referent III.   
       2. Hotarare (Proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Februarie,Martie, 
Aprilie 2009. 
 3. Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier si declararea vacant 
a locului de consilieri a domnului Rus A.Nicolae. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva. 
 4. Hotarare(proiect) privind aprobarea Listei de partizi pentru exploatarea masei lemnoase in 
2009. 
                                                            Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva. 
 5. Hotarare (Proiect) privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararii Consiliului 
local al comunei Parva,nr.13/23.08.1999 privind aprobarea domeniului public al comunei Parva, 
aprobata prin Hotararea Guvernului nr.905/2002-ANEXA NR. 35-Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Parva,publicata in Monitorul Oficial nr.647 bis din 31.08.2002. 
                                                            Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.         
 6. Diverse;adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi se supune la vot si este aprobata cu votul a 5 
consilieri din totalul de 5 prezenti. 
 Se da cuvantul d-soarei Palage Maria -referent specialitate III in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva,pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba,ce documente trebuie sa aiba cetateanul 
pentru trecerea terenurilor in registrul agricol? 
 D-na Palage Maria,arata ca,este necesar ca cetateanul sa aiba proprietate dovedita prin 
acte doveditoare care sunt,extras C.F. Titlu de proprietate,expertizari. 
 D-nul Singiorzan Vasile arata ca,si dansul este in situatiea  in care suprafata pe care o 
detine este mai mare decat ce-a pe care o are inregistrata in registrul agricol. 
 2.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei, arata ca este necesar a ne adresa atat la 
Institutia Prefectului cat si la ministerele de resort pentru a cere amendamente la acel articol 
din Codul fiscal. 



 S-a discutat cu domnul Manastiurean si a zis ca, sunt foarte multe comune care sunt cu 
diferente de teren, situatie in care se resping dosarele.Se poate face arendarea terenului.Sunt 
multi oameni care sunt purtati pe drumuri. 
 3.Secretarul comunei Parva,arata ca, potrivit art.258 alin.(7) si (8) nu se pot face 
trecerile de teren fara documentele aratate de doamna Palage Maria.In acest sens avem si 2 
adrese ale Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud.Printr-o declaratie nu se poate 
legaliza un lucru.Este constient ca sunt oameni care in decursul vietii nu si-au declarat tot 
terenul si ca este bine sa-si clarifice situatia adr nici nu poti da dreptu la altii sa-si declare 
folosinta altora printr-o declaratie.Trebuie sa ne adresam institutiilor amintite de domnul 
Primar.  
 D-nul Singiorzan V.Vasile, arata ca, A.P.I.A. ia declaratia omului ca document de baza, 
considera ca este necesar a se face odata cadastrul la comuna.Considera ca este necesar a se 
face un afis la panou prin care sa se arate toate documentele ce trebuie sa le aiba omul pentru 
intocmirea dosarului la Legea 141 privind subventia de 1500 Euro. 
 Nemai fiind alte discutii se da cuvantul domnului Primar Gheorghe Stelian care 
prezinta si motiveaza Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier si 
declararea vacant a locului de consilieri a domnului Rus A.Nicolae. 
 Domnii consilieri prezenti prin ridicare de maini arata ca,nu vor sa ia act si sa declare 
vacant locul de consilier a domnului Rus A.Nicolae.Hotararea nu se adopta. 
 Se da cuvantul domnului Primar Gheorghe Stelian care prezinta si motiveaza 
Hotarare(proiect) privind aprobarea Listei de partizi pentru exploatarea masei lemnoase in 2009. 
 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 4 ,cu votul a 5 
consilieri”pentru” din totalul de 9 in functie. 
 In continuoare domnul Gheorghe Stelian,Primarul comunei, prezinta si motiveaza, 
Hotarare (Proiect) privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararii Consiliului local al 
comunei Parva,nr.13/23.08.1999 privind aprobarea domeniului public al comunei Parva, aprobata 
prin Hotararea Guvernului nr.905/2002-ANEXA NR. 35-Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Parva,publicata in Monitorul Oficial nr.647 bis din 31.08.2002. 
 Domnul Primar,Gheorghe Stelian,arata ca, proiectele s-a reusit a fi depuse la F.D.A.R. 
in data de 10.02.2009,prezinta procedurile si pasii facuti pentru ca aceste proiecte sa fie viabile, 
explicand necesitatea insusirii de catre consiliul local, a modificarilor si completarilor la anexa 
nr. 1 la H.C.L. nr.13/1999. Nu mai este multe de facut si ce facem se face spre binele comunei. 
Cei care sunt lipsa nu realizeaza ca este spre binele comunei si nu ca-i face rau primarului. 
Explica toate actele facute pana la aceasta data si ca ce trebuie sa mai facem nu este daunator 
comunei. Pe viitor sa nu mai fie intrebat cand se face caminul sau Primariea. Pentru terenul 
care trebuie sa-l trecem in anexa bunurilor imobile,banii sunt achitati,sunt acte in acest sens 
iar intabularea si achizitionarea se va face pe parcurs. Nu mai are nici un rost umblatura daca 
domnii consilieri nu se prezinta la sedinta. Sa le dea Dumnezeu minte si intelepciune la cei care 
au lipsit. 
 D-nul Rus V.Ioan-presedintele de sedinta,supune la vot, Hotarare (Proiect) privind 
modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararii Consiliului local al comunei Parva, 
nr.13/23.08.1999 privind aprobarea domeniului public al comunei Parva, aprobata prin Hotararea 
Guvernului nr.905/2002-ANEXA NR. 35-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Parva,publicata in Monitorul Oficial nr.647 bis din 31.08.2002. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 5 ,cu votul”pentru” a 5 
consilieri din totalul de 9 in functie. 
 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. 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,     SECRETAR, 
        RUS V. IOAN                                                                IOAN CALUS 


