
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 30.06.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.162/24.05.2009,la initiativa 
acestuia. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile, consilier local cere sa fie trecut in registrul de prezenta si 
domnul Rus I. Ioan care este inca consilier pana la luarea hotararii de incetare a mandatului. 
 Secretarul comunei arata ca,prin hotarare se ia act de o stare de fapt si se constata locul 
vacant de consilier respectiv viceprimar, domnului Rus I.Ioan ia incetat de drept inainte de 
expirarea mandatului de consilier odata cu retragerea sprijinului politic. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 5 consilieri din totalul de 10 in functie,fiind trecut si 
domnul Rus I.Ioan. Lipsesc nemotivat domnii consilieri;Strugari Ioan,Singiorzan V.Vasile, Rus 
A. Nicolae, Moisa Ioan si motivat domnul Ordace Simion. 
 Secretarul comunei Parva arata ca, sedinta nu se poate desfasura legal deorece nu sunt 
majoritatea consilierilor in functie prezenti, dand citire art.40 alin.(1) din Legea nr.215/2001-
republicata. 
 Domnul Primar Gheorghe Stelian considera ca sunt majoritatea consilierilor prezenti, 
arata faptul ca,domnul Rus I.Ioan a depus intampinare la Tribunalul Bistrita impotriva PRM, 
si pana la pronuntare domnul Rus I Ioan este consilier si viceprimar,inmanand adresa catre 
Tribunalul Bistrita, secretarului si cere presedintelui de sedinta sa inceapa sedinta. 

La sedinta mai participa functionarii publici si angajatii primariei; Palage Maria,Rus 
George, Vartolomei Saveta,Calus Toader-Vasile , Singiorzan Catalina si cetatenii; Moldovan 
Gheorghe, Rus Ioan, Calus Floarea, Rus Traian, Cacior Vasile,Calus Ioan, Singiorzan Vasile, 
Singiorzan Saveta, Calus Vasile,Buhai Dumitru, Rus Elena, Rus Aurel,Vartolomei Ilie,Rus 
Vasile, Alexi Dochia,Alexi Ioan, Rus Traian, Rus Nicolae,Vartolomei Ilie,Barte Vasile, Calus 
Floarea si domnul Finegari I.Ioan. 

Presedintele de sedinta domnul Calus I.Vasile supune spre aprobare procesul-verbal de 
la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

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

                 1.Raport privind activitatea Postului de Politie Parva in anul 2008 si pana in prezent. 
                Informeaza :D-ul Ag.Piticar Mircea-Cezar.  
                  2.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. 
             3. Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier (viceprimar)  a   
domnului RUS  I. Ioan si declararea vacant a locului de consilier(viceprimar).                                            
     Initiator:Ordace Simion-consilier local. 
       4. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 

Domnul Primar Gheorghe Stelian,propune domnilor consilieri sa retraga de pe ordinea 
de zi Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier (viceprimar)  a   
domnului RUS  I. Ioan si declararea vacant a locului de consilier(viceprimar), motivata de faptul 
ca; acest proiect a fost initiat de domnul consilier Ordace Simion care este absent si nu-l poate 
sustine si sa asteptam sa se pronunte instanta. Considera ca, s-a facut o gresala prin faptul ca, 
proiectul de hotarare a fost depus pe 23.06.2009 iar dispozitia de convocare s-a facut in 
24.06.2009 si la proiect este trecut initiator,Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.                     

Secretarul isi cere scuze ca,din gresala a ramas trecut initiator domnul Gheorghe 
Stelian-Primarul comunei Parva. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata ca, la sedinta de incetare a mandatului 
domnului Rus A.Nicolae a fost de la Institutia Prefectului o domnisoara care a spus ca domnul 
Rus A. Nicolae este consilier pana la luoarea hotararii de incetare a mandatului si declararea 
locului vacant de consilier. 
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Propunerea de retragere a proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, este aprobata de 

consilierii prezenti cu votul a 5 consilieri “pentru”. 
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi,fara punctul 3, care este aprobata in 

unanimitate de voturi de cei prezenti. 
Domnul Ag.Piticar Mircea-Cezar cere presedintelui de sedinta ca,informarea de la 

primul punct al ordinei de zi sa fie prezentata la urma.Se aproba de domnii consilieri. 
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. 
Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei discuta cu privire la sitatia creata cu 

domnul Barte V.Natu, explicand cum a fost cu incetarea mandatului de consilier al acestuia.S-a 
adresat instantei din octombrie si pana in prezent.Prezinta sentinta civila. Cum s-a facut cu 
Barte Natu se va proceda si cu domnul Rus I.Ioan. S-a aparat si restul se stie si cum s-a luptat 
pentru a-l inlatura pe d-nul Rus I.Ioan. 

Datorita la cativa oamenti,comuna Parva a ajuns in aceasta situatie. 
S-a dat Sentinta civila nr.242/CA/8.05.2009 si conform cu L.215/2001,Partidul Social 

Democrat, a propus urmatorul de pe lista de supleanti ai partidului care este domnul Finegari 
I. Ioan. 

Presedintele de sedinta cere Comisiei de validare sa se retraga in vederea verificarii 
legalitatii alegerii domnului Finegari I.Ioan. 

Comisia se retrage, revenind apoi cu procesul verbal de validare a mandatului de 
consilier a domnului Finegari I.Ioan. 

Se supune la vot validarea mandatului de consilier a domnului Finegari Ioan,de pe lista 
candidatilor de consilier ai PSD.Consilierii locali,prin vot deschis aproba validarea mandatului 
domnului Finegari I.Ioan,adoptand hotararea nr. 12 cu  votul “pentru” a 5 consilieri prezenti. 

Se depune juramantul de catre domnul Finegari  I.Ioan, se semneaza si se preda 
secretarului comunei. 

Se trece la discutii: 
1.Domnul Primar,Gheorghe Stelian, felicita pe domnul Finegari I. Ioan pentru locul de 

consilier obtinut, considera ca,cu venirea dansului in aceasta functie, se va putea lucra in 
echipa, este un om de nadejde, sa lucram in liniste respect  si intelegere. 

Deasemenea mai arata cum au fost alegerile in anul 2004 si 2008 si explica majoritatea 
avuta la ora actuala si se stie ce lupte au fost in consiliul vechi,in fata lor nu s-a putut opune. 
S-a putut 4 ani de zile sa fie domnul Strugari Ioan-viceprimar si nu s-a facut nimic,a venit cand 
a vrut la serviciu si s-a dus cand a vrut. Am dus tot greul comunei singur. In anul 2008 am 
reusit sa avem 5 consilier si acesta sa aiba 4 consilieri. Cu colegul din dreapta(Rus I.Ioan) s-a 
facut totul sa se stie bine. In mandatul 2004-2008 in fata lui Ordace Simion,Strugari Ioan si 
Singiorzan I.Vasile, primarul a fost numai hot, care continuu au incercat sa-l reclame  si sa-l 
bage in puscarie.Se intelege greu si unii nu discuta, cu aparatul de specialitate, se lucreaza la 
mai multe capete si nu se lucreaza pentru comuna. S-a tot spun de drumul de pe Prund ca nu 
se face dar uite ca Primarul a adus banii el la facut singur. Lucrarile la reteaua de apa potabila 
a fost intrerupta de iarna si de unele probleme ale firmei care o executa si la aceasta au fost 
bani adusi de primar. Oare cine a fost la Bucuresti si la Satu Mare? De Cosmote a stat trup si 
suflet dar alti nu recunosc. Cu aceasta realizare oamenii din Dealul Paltinului vor avea curent 
electric. Este primar de 20 de ani si a facut multe in comuna si pentru comuna, cand merge la 
Bistrita  are multi prieteni, orice usa i se deschide dar are si dusmani. S-a facut 36 km. de 
drumuri comunale impreuna cu domnul Singiorzan V.Vasile si Rus I.Ioan. S-au initiat 
programe pentru a se aduce fonduri europene dar acestea trebuie sa se faca in liniste. S-a facut 
un proiect pentru baza sportiva dar si aici Ordace Simion,acelasi cetatean a iesit cu ranga in 
spate, la fel a facut si cu scoala si brutaria sustinand ca sunt proprietatea lui. Nu este lasat in 
pace pentru a lucra si nu este usor pentru ca numai in 4 zile sunt trei procese cu Ordace 
Simion. Nu se va mai angaja jurist pentru a fi reprezentati in instanta si se va desemna 
secretarul. A initiat aceste proiecte pentru a face in toate formele lucrari in comuna. Proiectul 
cu drumurile a fost depus in 19.12.2008 si raspunsul este ca este eligibil.La proiect a trebuit 
schimbata denumirea din drum in strada si sa fie de o anumita dimensiune si nici atunci nu au 
venit la sedinta cei care lipsesc. La realizarea acestor lucrari nu se poate pierde nici un pas, 
oricand proiectul are de suportat si face apel la toti colegii din institutie sa munceasca pentru 
implementarea acestora si sa spuna primarului ce este bine si ce nu este bine. Cu unii salariati 
nu se discuta zile intregi. Aparatul de specialitate al primarului sunt toti angajatii din institutie 
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 care sunt sub directa raspundere a primarului. Se tot spune ca nu s-a facut nimic, Singiorzan 
I.Vasile tot spune de ce nu se mai face Caminul cultural si Primaria.  
 Ordace Simion  la orice intervine, Curtea de conturi abea a intrat in control si a si 
depus hartie lucru ce la facut si la ultimul control al Curtii de conturi. Se stie ca, cine lucreaza 
si greseste si dansul are greseli dar a avut ingaduinta,rabdare, nu s-a legat de nimic,daca a 
adus cineva lemne de foc sau si-a facut un cotet nu a bagat in seama.  

In incheiere arata ca,cine vrea sa puna intrebari sa le puna. 
Cu domnul Rus I.Ioan este prieten dar nu poate sa se bage in situatia creata cu PRM-ul. 
Inca odata ureaza succes la domnul Finegari I.Ioan si considera ca este necesar a se iesii 

in fata intregului electorat. 
2.D-nul Alexi Ioan-cetatean al comunei, intreaba pe secretarul comunei, Cati sunt din 

PRM, de ce nu au fost intrebati,ei stiu ca au un presedinte pe domnul Rus I.Ioan si de ce a fost 
inlocuit cu Barte Natu, dece nu am fost anuntati toti membrii P.R.M. de aceasta schimbare? 
Romania Mare are 2 organizatii la aceasta data? Domnul Rus Ioan Aurel sa vina in fata 
noastra a celor ce suntem membrii PRM si sa discute aceste lucruri si nu Ordace Simion sa 
faca proiecte si sa reprezinte PRM-ul 

Secretarul arata ca, nu a putut sa nu ia proiectul de hotarare de la domnul Ordace 
Simion motivandu-se de art. 9 alin.(3) din Legea nr. 393/2004 dand citire acestui articol iar cu 
privire la modul de solutionare a unor neintelegeri intre membrii Partidului Romania Mare si 
conducerea acestora, s-a dat raspusul de catre domnul Alexi Ioan, secretarul comunei si nici un 
alt cineva nu poate sa se implice in vreun partid. Fiecare partid isi organizeaza treburile. 

3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata ca ;membrii PRM au avut o sedinta prin 
care s-a anuntat alegerea unui presedinte si logica este ca trebuie sa se stie cum s-a procedat. 
PRM-ul a fost infintat in Parva de catre dansul si Rus I.Ioan care are 11 consilieri pe lista de 
alegeri, dintre  care domnul Rus I.Ioan a iesit consilier. Este drept sa fie explicata situatia. 
Domnul Ioan Aurel Rus nu a iesit deputat nu din cauza membrilor din organizatia de partid 
din Parva si din cauza dansului avand multe pete. Asa nu se poate, dansul cat a calcat in Parva, 
fata de domnul deputat Oltean care a castigat pentru ca, a fost in comnuna a dat bani la 
biserica, tarate la oameni. Asa ca daca domnul Ioan Aurel Rus nu a facut nimic pentru comuna 
atunci nici comuna nu la ales. 

Domnul Primar mai intervine si arata ca, prin sat se vorbeste ca, ce face primarul si ce 
face consiliul local, ca primarul nu a dat bani la Casa Penticostala .Sa vina cine vrea sa vada, 
pentru ca dansul le are adunate in agenda, a adus proiectantul la Casa Pentricostala; a dat 
posibilitatea lui Strugari Ioan sa taie lemne cu bazicu pe Poiana Bancului in cantitate de 100 
mc.fier beton de 159 milioane; lemn de rasinos din Parva in cantitate de 25 mc;100 de saci de 
ciment 1500 BCA-uri; 400 milioane materiale; 2 remorci lemn constructie;300 milioane la zidul 
de sprijin si altele, sa se povesteasca acest lucru. Si la Biserica ortodoxa sa dat bani . Oare de ce 
atata ura si vorba rea? Explica faptul ca, a iesit primar cu 59 de voturi in plus iar cu 8 voturi a 
depasit de a se merge in turul 2 aici fiind un alt proces pe instanta facut de domnul Rus Vasile, 
fostul secretar.Cu cei care sunt invitati la Tribunal si Judecatorie sunt periculosi. Toata lumea 
ma respecta si la nivel de judet numai cativa ma urasc. Explica respectul care trebuie sa vina in 
urma votului care trebuie sa se faca. 

4.D-nul Rus A. Ioan-cetatean din comuna,unii se lauda ca banii la comuna vin din alta 
parte si cere sa se explice cum vin banii si cum se distribuie. 

La proiectul de pe Valea Arsitii si Valea Izvorului,care consilieri nu au fost prezenti 
cand sa votat,care sunt aceea? 

Primarul arata ca ; cei care sunt prezenti acuma au fost si atunci iar cei care lipsesc 
astazi au lipsit si atunci. 

5.D-nul Rus I. Ioan-viceprimar intreaba pe domnul Rus A.Ioan ;ati avut o intalnire la 
Casa Penticostala la aceasta data, spiritele s-au mai calmat? D-nul Strugari Ioan afirma ca din 
biserica si politica nu-l schimba nimeni. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intervine si arata ca;s-a facut un Contract de 
arenda cu Asociatia Crescatorilor de Animale din comuna Parva,s-au facut tot felul de lucrari, 
se stie de executiv cate hectare s-au curatat si cati bani s-au cheltuit? 

D-nul Primar raspunde; intre Primaria comunei Parva si Asociatia Crescatorilor de 
Animale Parva s-a incheiat un contract de arendare si explica clauzele,nu i s-a adus la 
cunostinta suprafata si banii cheltuiti. In doua adunari publice s-a discutat aceasta problema. 
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 S-au anuntat organele in drept si urmeaza a se face verificari. Daca retine bine in art.8 

lit.”g” din contract prevede ca trebuie sa se anunte orice lucrare pe pasuni.Dansul a spus in 
repetate randuri sa se faca o A.C.A in comuna si sa se angajeze un om chiar cu o jumatate de 
norma.  

Se primesc bani multi pe sprijin financiar,acesti bani trebuiesc gospodariti bine. 
D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,in Asociatia Crescatorilor de Animale Parva sunt 

domnul Strugari Ioan si Ordace Simion, cum s-au pus ei si au participat la lucrari impreuna cu 
tot satul cum s-a facut licitatia,daca s-a facut, si cu ce firma. 

D-nul Primar intreaba pe domnul Singiorzan V.Vasile, avizul organelor silvice s-a 
facut? 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier (Sef District Silvic Parva) arata ca nu a existat nici 
un aviz. Cine controleaza pe cei controloati urmeaza sa fie si ei controlati. 

6.D-nul Buhai Dumitru-cetatean din comuna Parva, arata ca, a ascultat realizarile 
facute de primar,de-si a fost tot lovit de unii consilieri. Oare ce se vrea, este sabotaj facut de 
catre fiecare, trebuie sa fie schimbati acesti consilieri. Este multumit pentru ceea ce s-a facut 
pentru biserica penticostala. Trebuie sa li se explice oamenilor toate aceste lucruri. 

Duminica este piata la noi,care s-a realizat tot prin grija domnului Primar, sunt multe 
masini care circula duminica in sus si in jos,trebuie facut ceva in acest sens. 

D-nul Primar intervine, si cere domnului Buhai Dumitru, sa se faca un inventar la Casa 
Penticostala. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata ca; cheresteaua de la Bancu,depozitata la 
George Scurtu, unde este? Raspunde tot dansul, este in Arad,stie unde. Oare cine fura, care 
sunt hotii? “Hotul striga, uite hotul”. 

7.D-nul Cacior Vasile- cetatean din comuna, intreaba, sunt oamenii astea consilieri, cei 
care nu s-au prezentat astazi sau nu? Ordace Simion nu a lasat sa sa se faca strada la scoala. 
La scoala a inchis scoala cu lantul, cum il tinem? Cine poate sta in consiliu sa ne conduca? 
Strugari Ioan la fel sa se ia masuri impotriva lor. 

D-nul Singiorzan V.Vasile,consilier,intreaba pe d-nul Ag sef Post Politie Parva; la scoala 
cum este situatia cu Ordace Simion? 

8.D-nul Ag.Piticar Mircea-Cezar, explica ca; fapta a fost de natura penala s-a inceput 
urmarirea penala si in acest sens s-a dat o sentinta. 

D-nul Primar intervine si arata ca; s-a inceput urmarirea penala sa dat sentinta prin 
care Ordace Simion a fost sanctionat cu 1000 Roni si scoaterea de sub urmarirea penala pentru 
ca; dansul a vrut, pentru ca nu a vrut sa faca rau. Ordace Simion a facut contra comunitati, si 
crede ca a fost pentru ultima data, pata este mare pentru comuna. Ordace Simion fabuleaza 
spunand cetatenilor ca, Parva detine o suprafata de 5200 ha. si ca a disparut sau ce s-a 
intamlat cu ea. Sunt unii care stau deoparte si-l influienteaza. Sunt versiuni ,la ora actuala, ca 
nu mai este district silvic. Nu el exista dar prin reorganizarile existente la nivel de Directie 
Silvica Bistrita s-a demarat negocieri cu comuna Rodna pentru a se discuta si se va vedea cum 
sa ne organizam. Nu ar spune ca nu au fost probleme dar fiecare trebuie sa traiasca cu o 
bucata de lemn. 

O problema pe care o intampinam este cu terenul de la COMINEX NEMETALIFERE 
CLUJ-NAPOCA care prin adresa nr.16 839/27.05.2009 ne solicita un certificat prin care sa se 
intabule terenul de la mina de caolina. Pentru acest teren sunt 5 cereri pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate,pentru ca acestea si inca 2 care privesc terenul de la Primarie, Blocul 
cu 8 apartamente,sediul vechi al Magazinului Mixt. mai sunt de rezolvat. Trebuie despagubiti 
oamenii. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intervine si arata ca; nu pot exista doi proprietari, 
Cominexul este pe proprietatea mea , a lui Ordace Simion,Vartolomei Ilie,Finegari Valeria si 
Rus Nicolae,proprietati dovedite cu acte. Celelalte doua cereri sunt ale bunicii mele Andrei 
Marta si asteapta sa fie despagubita, au inteles ca exista pe ternul lor Primaria comunei dar 
este timpul de a fi despagubiti deorece peste tot s-au despagubit. Dansul nu a facut ca domnul 
Ordace Simion sa puna lant, Primaria trebuie sa functioneze dar si bunica sa trebuie 
despagubita. In urma cu vreo 4 ani de zile a fost pusa in discutia consiliului local solutionarea 
cererilor prin a se primi apartamentele de la bloc dar tot acesti domni consilieri care lipsesc nu 
au fost deacord. Mi s-a spus de domnul Strugari Ioan ca, am bruiat proiectul de pe Valea 
Arsitei, s-a hotarat sa se faca proiect pe Valea Arsitei si intr-o sedinta de buget s-a discutat ca,  
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daca nu se va putea fnanta din bani europeni atunci sa se faca din bugetul local de la 
“Activitatea economica”. S-a mai discutat ca,nu se face drumul pe Valea Izvorului si ca s-a dus 
pe Valea Arsitei,din contra s-a dus buldozarul pe Dealul Paltinului si pe Izvor si nu a fost nici o 
intentie de asi rezolva problemele personale si din contra trebuia sa faca pentru el. S-a incercat 
sa se faca o rezolvare intre toti si trebuie discutat intre oameni toate problemele.   

D-nul Primar arata ca; s-au aprobat lucrari cu buldozaru pe D.Vinului, atunci cand era 
viceprimar domnul Strugari Ioan si atata vreme s-a cerut sa se mearga in teren a se face 
pontajul iar domnul Strugari Ioan nu a mers, numai dansul stie cum a facut plata. 
Electrificarea in comuna Parva se va face la ultima casuta, se va face electrificarea si pe 
Damburi pana la bazinul de apa. Se vor intampina greutati la fata locului vor fi persoane care 
nu vor lasa ca pe terenul lor sa se planteze stalpi de curent. Unii consilieri care sunt lipsa 
spuneau sa se dea despagubiri. Se poate face o sala de sport dar nu avem teren disponibil. Tot 
timpul s-a vrut pace dar nu se poate. Partidele politice influienteaza tare dar trebuie analizata 
orice situatie.  

In final il roaga pe domnul sef al Postului de Politie sa prezinte informarea.  
Se da citire informarii de la primul punct al ordinei de zi de catre domnul Ag.Piticar 

Mircea-Cezar. 
 Domnul Primar il roaga pe domnul Sef de post sa se faca un program la toate barurile 

si trebuie stopata orice actiune dupa miezul noptii,se circula cu masinile cu muzica,viteza si nu 
se poate dormi. 
 Presedintele de sedinta domnul Calus I.Vasile 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, 
             CALUS I.VASILE         IOAN CALUS 
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