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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
           P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 29.10.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.172/21.10.2010,la initiativa 
acestuia urmare depunerii a doua proiecte de hotarare de catre d-nul Primar Gheorghe 
Stelian. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-na Singiorzan Catalina, d-soara 
Vartolomei Saveta si d-na Moldovan Mariana. 
 D-nul Primar al comunei Parva lipseste motivat,de la sedinta. 
 D-nul presedinte de sedinta,Strugari I. Ioan; supune la vot procesul verbal de la 
sedinta anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 11 consilieri 
“pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I.Ioan; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
            1.Informare cu privire la stadiul incasarilor pana la data de 29.10.2010.  
 2. Hotarare(proiect) privind  stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane 
fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2011. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 

3. Hotarare(proiect) privind  instituirea unor taxe speciale pentru anul 2011. 
    Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei. 
 4..Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 prezenti. 
 In continuoare se da cuvantul d-nei Moldovan Mariana referent in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, care prezinta informarea de la 
primul punct al ordinei de zi. 
 Nu sunt discutii la acest punct,trecandu-se la analiza proiectelor de hotarare. 

D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva,in absenta d-nului primar, prezinta 
Hotararea(proiect) privind  stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si 
juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2011. 

Se face mentiunea,de catre secretarul comunei Parva ca, impozitele si taxele locale 
pentru anul 2011 sunt aceleasi ca cele din anul 2010. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 21 ,cu votul “pentru” a 
11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

In continuoare d-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei prezinta Hotararea(proiect) 
privind  instituirea unor taxe speciale pentru anul 2011. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 22 ,cu votul a 11 
consilieri “pentru”din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse: 



1.D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei arata ca;se intampina greutati cu 
incasarea taxei de salubrizare. Sunt cetateni raivoitori care nu-si platesc aceasta taxa. 

2.D-nul Rus V.Ioan-consilier arata ca; este si normal pentru ca un singur aspect este 
acela ca,pe ulita Rusnc nu intra masina,desi are posibilitate. Locuintele de acolo trebuie sa 
aduca gunoiul la drumul de langa raul Rebra. Sunt cetateni care nu locuiesc in sat si au 
numar de casa in centru. De ce sa plateasca aceasta taxa acestia? 

3.D-nul Singiorzan I.Vasile consilier,intreaba,de ce vine masina numai de doua ori 
pe luna? 

4.D-na Singiorzan Catalina-referent III(contabil)  explica faptul ca;printr-o 
hotarare a Consiliului oras Nasaud s-a modificat taxa pentru acest serviciu fapt pentru care 
pentru a nu plati mai mult am decis sa se faca transportul resturilor menajere la 2 
saptamani. 

 
5.D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta arata faptul ca; pentru a stabili in 

cunostinta de cauza, aceste taxe speciale pentru a se sti exact cat si cine plateste. 
6.D-nul Ordace Simion-consilier considera ca;este necesar ca d-nul viceprimar Rus 

I.Ioan sa vina cu o initiativa,sa faca un proiect de hotarare si sa se motiveze exact toate 
aceste situatii. 

7.D-nul Scurtu Alexandru-consilier,intreaba,cat este contractul pentru o luna?Sa 
facem noi aceasta activitate. 

D-na Singiorzan Catalina-contabil,raspunde ca;plata serviciului pentru o luna este 
de 3700 lei,la aceasta data. 

8.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; cu aceasta suma, care se plateste 
lunar, putem sa cumparam o masina deorece considera ca este mult a se plati. Cei care sunt 
in sat si au numar de casa in centru si pe langa drumul judetean sa nu fie impozitati. 

9.Rus V.Ioan-consilier,cere sa se analizeze situatia cu padurea de la Bancu si daca 
este posibil sa cerem a fi angajat ca padurar d-nul Ordace Simion. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,informeaza pe d-nii consilieri ca; dansul a 
discutat cu d-nul Director Ivan de la D.S.Bistrita-Nasaud,care a explicat cum se poate trece 
de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor ,jud.Suceava la Ocolul Silvic Valea Vinului,judetul 
Bistrita-Nasaud. D-nul Ordace Simion nu poate fi angajat de Consiliul local Parva la 
O.S.Dorna Candrenilor,deorece acest ocol silvic are o organigrama si un angajat la aceasta 
data,angajat care are un contract de munca,contractul nu poate inceta cand vrea Consiliul 
local Parva. Noi putem recomanda a se tine cont de d-nul Ordace Simion. Daca se va trece 
la Ocolul silvic Valea Vinului atunci este posibila angajarea d-nului Ordace Simion. 

Secretarul comunei intervine si arata faptul ca; este necesar de a se rezilia, 
primadata, contractul de administrare cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor  si apoi a se 
incheia un contract de administrare cu O.S.Valea Vinului. In contractul incheiat cu Ocolul 
Silvic Dorna Candrenilor –jud. Suceava sunt niste clauze contractuale puse de ambele 
parti, trebuie sa citim contractul si apoi ne putem pronunta in a rezilia contractul. Trebuie 
sa avem un motiv. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; motivul ar putea fi acela ca noi am 
gasit un ocol silvic care ne face acest serviciu de administrare la un pret mai mic decat 
Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca; dansul  a fost la Ocolul Silvic Dorna 
Candrenilor  in urma cu cateva zile, a discutat si cerut personalului de acolo sa fie angajat  
si i s-a spus ca; daca consiliul local este deacord cu angajarea d-nului Ordace Simion atunci 
dansi il angajeaza. 



D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; trebuie vazut daca Ocolul Silvic Dorna 
Candrenilor  are posibilitatea sa-l angajeze pe d-nul Ordace Simion sau nu. Altfel trebuie 
sa dea un om afara si cum ii desface contractul de munca la acesta. Considera ca prima 
varianta este mai buna cu rezilierea contractului si trecerea la  Ocolul Silvic Valea Vinului. 
Nu poate consiliu local sa hotarasce asupra unei anumite persoane privind angajarea sau 
desfacerea unui contract de munca. 

D-nul Ordace Simion-consilier local arata ca; va initia un proiect de hotarare in 
acest sens. 

D-nul Ordace Simion-prezinta actele in legatura cu proprietatea de la scoala si 
Izvorul de apa minerala care-i revine ca mostenire dupa Scurtu Irodim. 

Secretarul comunei aduce extrasul CF nr.275  de la care s-a pornit intabulatul, 
extras in care este suprafata de 144mp din care Scurtu Irodim figureaza la pozitia nr. 1 si 
are 40/200 parte iar in extras sunt 42 pozitii cu persoane care nu sunt cunoscute si care nu 
revendica acest drept. In extrasul CF nr.507 nu figureaza Scurtu Irodim iar prin 
adeverinta care s-a dat de la  Primarie si schita intocmita s-a intabulat de catre d-nul 
Ordace Simion o suprafata mai mare. Secretarul informeaza consiliul local ca, d-nul 
Ordace Simion s-a adresat  la Curtea de Apel Cluj de unde s-a primit la Primaria comunei 
Parva Sentinta Civila nr.370/11.10.2010 prin care respinge actiunea in contencios  in proces 
cu Consiliul local Parva,Scoala Generala Parva si Guvernul Romaniei pentru anularea act 
administrativ. Terenul este trecut in proprietatea comunei Parva. 

Pentru demolarea acestei constructii este hotarare de consiliu local si nu trebuie 
numai sa se aplice acest act. 

Sustine faptul ca, d-nul Ordace Simion nu are dreptate in cele spuse si explicate. 
Sentintele si actele spun adevarul. 

Presedintele de sedinta, domnul Strugari I.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,unul va 
fi pe Site-ul www.primariaparva.ro iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
                  STRUGARI IOAN         CALUS IOAN 
 


