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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 21.05.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.138/05.05.2009,la initiativa 
acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 9 in functie. 

La sedinta mai participa functionarii publici si angajatii primariei; Palage Maria,Rus 
George, Vartolomei Saveta si Singiorzan Catalina. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian arata ca, este necesar a se alege presedintele de sedinta 
deorece a expirat perioada de trei luni a vechiului presedinte de sedinta. 

D-nul Ordace Simion il propune pe domnul Calus I.Vasile. Consiliul local analizeaza si 
aproba, adoptat hotararea nr. 10,cu votul a 9 consilieri “pentru”.  

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 modul de aplicare a prevederilor legale in domeniul protectiei sociale. 
                Informeaza :D-ul Calus Toader-Vasile-Referent III.  
      2.Hotarare(Proiect)privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Mai,Iunie si Iulie 2009. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
      3. Hotarare (Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
      4. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi,ea este aprobata in unanimitate de voturi. 
 Se da cuvantul d-soarei Vartolomei Saveta care prezinta materioalul de la primul punct 
al prdinei de zi,domnul Calus Toader-Vasile fiind in concediu de studii. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva,arata ca; activitatea prezentata este 
destul de complexa. In materialul prezentat nu au fost nominalizari cu privire la colaborarea 
cu celelalte institutii,cum ar fi scoala si politia. 
 In ultima perioada au fost unele situatii nedorite la nivelul comunei Parva care trebuiau 
vazute. Acel autoturism furat si distrus nu a putut sa fie opera unei singure persoane dar 
aceasta situatie este de competenta altora.  
 In calitatea s-a de Primar si ordonator de credite a facut fata la toate cheltuielile pe linie 
de protectie sociala. Rectificarea de buget spera sa fie in folosul nostru. 
 2.Secretarul comunei arata ca; in legatura cu furtul din scoala si accidentu-furt de 
masina,intr-o sedinta viitoare trebuie sa cerem Postului de politie sa prezinte activitatea 
acestuia in sedinta de consiliu. 
 Se trece la punctul 3 al ordinei de zi la care, domnul Gheorghe Stelian- prezinta 
hotararea(proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, 
prezentand totodata si expunerea de motive si adresele anexate la hotararea(proiect). 
 Explica deasemenea ca, s-a primit suma de 414 mii pentru reteaua de apa si este de 
retras de la invataman o suma, fapt care a necesitat initierea acestui proiect de hotarare. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba, tot Ozonul va fi cel care va continua 
lucrarile si pana la ce data se va finaliza aceasta lucrare? 
 2.D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei arata ca; ieri au fost cei de la Ozon care au 
venit pentru a continua lucrarile. Ar fi bina sa-si exprime fiecare parerea pentru continuoarea 
lucrarilor si sa participe fiecare la finantarea lucrarilor, prin partidele de care apartin. 
Lucrarile la apa vor continuoa, numai in situatia in care vor fi lucruri care nu pot fi rezolvate. 
Pana la data de 01.10.2009 se va finalize lucrarea la reteaua de apa. 
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 3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata ca; sa nu se caute numai a se baga vine si sa 
dam voaie sa se faca,apa trebuie. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian mai arata ca ; au fost  discutii ca firma Ozon a 
falimentat, nu este adevarat. Se va lucra la bransamentele robinetilor pentru a se separa 
pentru totdeauna anumite zone care la aceasta data inchid si deschid apa. 
 Mai exista masura 322 care trebuie sa fie proiect implementat. Lipsa apei va aduce cele 
mai multe puncte,punctele margand din 5 in 5. Pana la aceasta data sunt depuse aproape 900 
proiect si doar 100 pot sa fie viabile. 
 Se supune la vot,Hotararea(Proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2009. Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 11, cu 
votul “pentru”a 9 consilieri din totalul de 9 in functie. 
 Se trece la punctu 4 din ordinea de zi. 
 1.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei,arata ca, zilele trecute a fost 
reprezentantul microhidrocentralelor care au depus un studio de frezabilitate,documentatie de 
intentie aratand ca sunt 4 proiecte din care doua pe Parva. Pe viitor se va definitiva si comuna 
Parva nu va avea numai de castigat, nu se stie exact cand se va face dar trebuie sa existe 
colaborare pentru a se reusi. 
 2.D-nul Strugai I.Ioan-consilier, doritori pentru microhidrocentrale au mai fost si in 
anii trecuti iar cine va fi nu se stie. 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


