
                ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 02.12.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.162/28.11.2011,la initiativa 
acestuia, in vederea analizarii a 2 hotarari(proiect) initiate de dansul. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie. 

La sedinta mai participa si angajatii primariei.  
Presedintele de sedinta domnul Finegari Ioan supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  
Domnul Finegari Ioan, presedintele de sedinta prezinta, in continuoare, urmatoarea: 

 
             O R D I N E    D E    Z I : 

  
1. Hotarare (Proiect de cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
      Initiator:domnul Primar Gheorghe Stelian 
2. Hotarare (Proiect) de cu privirela reconstituirea Cartii funciare nr.97,numerele 

topografice 718 si 664. 
      Initiator:Gheorghe Stelian-Primar. 

 3.Diverse. 
 
 Nu mai sunt alte propuneri la ordinea de zi,fapt pentru care este supusa la vot si aprobata 
cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

Domnul Finegari Ioan-presedintele de sedinta da cuvantul d-nului primar Gheorghe 
Stelian care sa prezinte cele doua hotarari (proiect) de pe ordinea de zi. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian-prezinta Hotararea (Proiect) cu privire la rectificarea 
bugetului local pe anul 2011, motivand necesitatea adoptarii acestei hotarari si prezentand sumele 
care fac obiectul acestei rectificari, find bani care se dau pentru plata ajutorului social care este 
restanta la plata catre beneficiari. 

Se supune la vot hotararea (proiect). 
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr._____cu votul “pentru” a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-prezinta Hotararea (Proiect) de cu privirela reconstituirea 
Cartii funciare nr.97,numerele topografice 718 si 664, explica necesitatea adoptarii acestei 
hotarari, pentru faptul ca; sunt societati care doresc sa deschida MHC-uri pe raul Rebra iar in 
vederea concesionarii acestor terenuri este necesara proprietatea sa fie a comunei. 
 Se supune spre analiza consiliului local Proiectul de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si, adoptand hotararea nr._____,cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie. 
 Se trece la diverse. 

1.D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva, arata faptul ca s-a reusit a se face 
proiect pe Masura 125c unde au fost prinse toate paraiele. 

S-a receptionat baza sportive la care comuna este proprietara iar scoala trebuie sa o 
intretina sis a o foloseasca. Pentru aceasta este nevoie de taxe speciale care vor fi luate la sfarsitul 
lunii decembrie. Pana atunci este nevoie sa se incaseze o taxa care considera dansul sa fie de 30 
lei/ora/zi iar noaptea sa fie de 60 de lei/ora. Orice problema sa nu se discute pe teren si sa fie 
discutata la birou deorece acest teren trebuie sa fie intretinut fiind un bun al comunei el nu 
trebuie distrus. Dupa orele 21.00-22,00 sa nu se mai faca activitati pe acest teren. 

S-a reluat activitatea pe Valea Arsitei si speram sa se termine odata aceasta extindere de 
curent. 



2.D-nul Rus V.Ioan-consilier,arata faptul ca a avut o altercatie cu Ioan Scurtu dar s-a 
rezolvat dar considera ca este bine a fi taiata o chitanta. Pentru plata acelei oare care se joaca pe 
teren. 

3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, face referire la faptul ca; este foarte bine a se taia o 
chitanta deorece functie de acea chitanta se va respecta si ordinea intrarii pe teren si bin ear fi ca 
pe chitanta sa se treaca si ora de la care poate intra sa joace acea echipa. 

Referitor la copiii elevi, acestia nu trebuie sa mai stea dupa ora 14.00 pe teren ei trebuie sa 
mearga acasa sis a-si faca temele. Mai este o problema cu plasa care se supe din sudatura trebuie 
sa facem ceva. Intreaba pe domnul primar daca este o garantie? 

D-nul Primar arata faptul ca; se va lua legatura cu constructorul sa vada ce se mai poate 
face, dar mai suntem inca datori. Este necesar a se face o echipa a Primariei sis a fie invitate si alte 
echipe pentru a face o inagurare frumoasa cu mai multi invitati. 

4.D-nul Ordace Simion-consilier,considera ca;trebuie facuta hotarare de consiliu local 
pentru a se stabili taxa la teren nu asa cum vrem noi si fara nici o regula. Trebuie facute 
despagubiri la terenul unde s-a facut baza sportive deorece nu este proprietara comuna Parva si 
niste personae printer care si strabunicul dansului. 

A inteles faptul ca; s-a adus pompa acuma trebuie sa se cumpere furtunele sis a fie instruite 
niste personae care sa stie cum sa lucreze pentru a fi folosita. 

D-ul Primar Gheorghe Stelian-arata faptul ca; dansul a dispus a se incasa aceasta taxa si 
pentru acest lucru raspunde iar cu proprietatea sa nu mai vorbim deorece ea este a comunei 
Parva. 

5.D-nul Scurtu Ioan-responsabil cu baza sportiva, arata faptul ca; a avut multe probleme 
atat cu copiii cat si cu oameni mai mari dar considera ca; este necesar ca echipele care se 
organizeaza a se intalni in competitii sportive sa desemneze o persoana care sa se adreseze 
dansului pentru a sti cum sa-I programeze si de la cine sa incaseze banii. 

6.D-nul Finegari Ioan-presedintele de sedinta,intervine si intreaba; cum se poate sa se faca 
ca, gipurile din comuna sa se poata inscrie in comuna deorece sunt foarte multe si oricand pot sa 
fie un pericol. 

7.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata faptul ca; este un agent economic care a 
aprovizionat cu lemne scoala si se plange ca nu iau fost platite facturile. Ce se intampla? 

D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata faptul ca; stie ca este vorba de d-nul Petrica pentru 
ca-l suna aproape in fiecare zi dar lemnele stie ca au fost platite si ca; nu s-a achitat in totalitate, 
contravaloarea lucrarilor de igenizare. Nu sunt bani, cand va vira judetul sau vom incasa din 
veniturile proprii se vor achita aceste facturi. D-nul Petrica inca mai are datori la Primarie asa ca 
si dansul ar trebui sa se achite. 
 Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat prezentul 
proces-verbal in doua exemplare. 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR, 
            FINEGARI IOAN                          CALUS IOAN 
 
 
 
 
 
 
 


