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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 07.03.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva  nr  68  din  28.02.2014,pentru  analizarea  si 
aprobarea a 3  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La  sedinta  participa,conform  Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  il  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie.

La  sedinta  mai  participa  si  angajatii  primariei  comunei  Parva,d-nul  tehnicean  veterinar 
Palage George si cetatenii;Rus Stefan,Rus Vasile,Ordace Ioan,Lup Ioan,Ordace Simion,Rus Nicolae 
si Lup Macedon.

Presedintele de sedinta d-nul Birte Natu,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 
anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

D-nul Birte Natu.,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :

     1.Hotarare (proiect) privind insusirea modificarii inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al comunei Parva.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
     2.Hotarare  (proiect)  privind  intabularea/inscrierea  in  Cartea  Funciara  a  imobilelor 

Paraie,Torenti, Vai,in propprietatea comunei Parva.
 Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

     3.Hotarare (proiect) privind aprobarea concesionarii/inchirierii terenului privind pasunile 
alpine, teren cuprins in domeniul public al comunei Parva,crescatorilor de animale persoane fizice 
sau juridice.

Initiator: Finegari Petru-consilier.
     4.Hotarare (proiect) privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Parva 

nr.33  din  11.12.2013  privind  reteaua  unitatilor  de  invatamant  preuniversitar  de  sta  pe  raza 
localitatii,pentru anul scolar 2014-2015.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
      5.Hotarare (proiect) privind insusirea modificarilor de natura tehnica in faza de executie 

“Drum forestier in comuna Parva”.
Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

                  6.Diverse.
     

Nemai fiind alte problema ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 
aprobata in unanimitate de voturi.

Se da cuvantul d-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva care prezinta si motiveaza 
necesitatea adoptarii  unei  Hotarare (proiect)  privind insusirea modificarii  inventarului  bunurilor 
care fac parte din domeniul public al comunei Parva,aratand faptul ca este necesar a se modifica 
valoarea acestui drum prin reabilitarea prin masura 125C.

Mai arata faptul ca,la Preluca lui Constantin s-a concesionat o suprafata care prinde 3 arii si 
din drumul forestier,existand in acest sens o problema.

Se trece la discutii:
1. D-nul Finegari Ioan-consilier,intreaba,un se poate intabula fara cele 7 arii acel loc?
Primarul arata faptul ca nu se poate fara un raport de expertiza in care sa se arate limitele  

exacta.Prezinta Planul de situatie prin care se arata faptul ca, se pot da 4 arii pentru MHC iar 3 arii  
trebuie sa ramana la drumul forestier si care trebuie intabulate in Cartea Funciara.

2.D-nul Finegari Petru-consilier,arata faptul ca,este necesar a se taxa agentii economici care 
fac transport de lemne pe acest drum.



Primarul arata faptul ca, aceste investitii sunt publice si un se poate percepe o taxa dar se 
poate urmarii daca se respecta tonaju admis.

 3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba,cine din primarie a dat aviz a se intabula acest 
teren si cine a facut lucrarea?

Primaru comunei Parva d-nul Strugari Ioan raspunde ca; O.C.P.I.-Bistrita nu face inscrierea 
in Cartea Funciara a unui teren fara un raport  de expertiza,  expertiza ce a fost facuta de d-na 
Sinziana-expert care a fost platita de SC Alis SRL Cluj-Napoca si nu a venit nimeni la primarie 
pentru a fi intrebati.

Considera  ca  ne  abatem  de  la  discutia  asupra  proiectului  de  hotarare  care  se  refera  la 
modificarea valorii de inventar a acestui drum.

4.D-nul consilier Rus I.Ioan arata faptul ca; in acea perioada in care s-a facut masuratorile 
dansul a fost cu reprezentantul MHC-ului pentru a stabili locatia pentru ei in vederea concesionarii  
dar nu a fost cu vreun expert.

Primaru comunei Parva d-nul Strugari Ioan mai arata faptul ca, a fost si la consultantii de la 
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Institutia Prefectului pentru a discuta aceasta situatie creata.

Se supune la vot,  de catre presedintele  de sedinta, Hotararea (proiect)   privind insusirea 
modificarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Parva .

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.8, cu votul a 11 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie.

Se  trece  la  analizarea  celui  de-al  doilea  proiect  de Hotarare  (proiect)  privind 
intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor Paraie,Torenti, Vai,in propprietatea comunei 
Parva.

D-nul  Primar Strugari  Ioan-explica  si  motiveaza  necesitatea  adoptarii  acestui  proiect  de 
hotarare, explicand necesitatea intabularii acestor paraie desi ele sunt pe comuna Parva intabulate 
dar in  timp  acestea  si-au  schimbat  cursul  si  a  fost  necesar  a  se  face  o  expertizare  in  vederea  
intabularii din nou asa cum ele se gasesc la aceasta data pentru a se putea face  amenajarea acestora 
prin proiecte europene.

Se trece la discutii:
1.D-nul  Calus  Toader-Vasile-viceprimar al  comunei,intreaba,  ce  latime trebuie  sa  aiba un 

parau amenajat ca,dansul a vazut pe proiect si latime de 6 m. la parau?
D-nul  Strugari  Ioan-primar  al  comunei  arata  faptul  ca,  paraiele,torentii,vaile  sint  cu  o 

dimensiune de latime de  la 1,5 la 6 m. dar ele ca lungime un vor fi amenajate pana la izvorul lor.
2.D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba, cine a fost cu expertul la expertiza pe aceste paraie?
D-nul Calus Toader-Vasile raspunde ca dansul a fost.
Primarul intervine si arata cum s-a procedat cu expertul explicand cum s-a derulat si situatia 

cu cele doua paraie care prind si din UAT- Rebra.
Se  supune  la  vot,  de  catre  presedintele  de  sedinta, Hotararea  (proiect)   privind 

intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor Paraie,Torenti, Vai,in propprietatea comunei 
Parva.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.9, cu votul a 11 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie

Se da cuvantul  d-nului  Finegari  Petru-consilier,  care-si  prezinta si  motiveaza proiectul  de 
hotarare initiat de dansul aratand faptul ca,OUG nr.34/2013 impune rezilierea orcarui contract de 
concesiune pentru pasunile alpine si s-a discutat cu cetatenii detinatori de animale pentru initierea 
acestui proiect de hotarare.

Prezinta  articole  din  legislatie  si  motiveaza  ca  este  necesar  sa  se  depuna  cereri  de  catre 
cetateni si sa se incheie contract de concesiune cu acestia sau persoane fizice juridice.

Se trece la discutii:
1.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,  arata  faptul  ca;  noi  consilierii  local  am  aprobat 

concesionarea  pasunilor  la  cele  doua  asociatii  ale  crescatorilor de  animale  de  pe  raza  comunei, 
asociatiile  sunt  persoane  juridice  si  sunt  prinsi  in  aceste  asociatii  toate  gospodariile  care  detin 
animale si s-au inscris in asociatie. Pasunile nu se pot da numai la o singura persoana, ele sunt a  
tuturor locuitorilor din comuna.

2.D-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva, arata faptul ca; atat pe lege cat si logic, atata 
timp cat s-a incheiat un contract pe o perioada de 5 ani cu cele doua asociatii ale crescatorilor de 



animale, contráctele sunt legale ele pot fi modificate prin act aditional la contracta supra redeventei, 
sau altor clauze din contract.

Prezinta situatia la nivelul comunei si mentioneaza faptul ca; are o situatie de la registrul 
agricol,incarcatura este mare astfel ca fiecare cetatean al comunei are dreptul la 1,5 ha. de pasune 
asa ca, fiecare este egal in drepturi si obligatii. Terenul trebuie sa fie parcelat pentru fiecare.

O.U.G.R. nr.34/2013 nu poate activa retroactiv dupa cun nici un act normativ nu se aplica 
retroactiv si doar de la data intrarii acestuia in vigoare.

Sunt multe discutii in comuna,oamenii vin sa vada cum sunt impartiti muntii, incarcatura pe 
hectar este mai mare decat nórmele in vigoare,  in comuina Parva sunt mai multe animale decat 
suprafata de pasune.

Tot ce se poate modifica la contráctele de concesiune cu cele doua asociatii ale crescatorilor de 
animale din comuna Parva este sa se modifice valoarea la concesiune-redeventa.

Intreaba pe d-nii consilieri, sunteti deacord sa se faca contract de concesionare a pasunilor cu 
un singur cetatean?

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata fatul ca, nu putem fi deacord deoarece toti cetatenii 
au dreptul la pasune.

3.D-nul  Rus  Stefan-crescator de animale,  arata  faptul  ca;  este  necesar sa se mearga prin 
rotatie  pe  pasunile  alpine  si  acest  lucru  sa-l  stabileasca  crescatorii  de  animale  intr.-o  sedint  a 
asociatiilor. Dansul nu a primit nici un ban de pe pasunea unde a varat cu animalele.

D-nul Primar Strugari Ioan- arata faptul ca, intradevar d-nul Rus Stefan nu a primit bani 
dar altii au primit si acuma doresc a lua singuri pasunea de pe munti.

4.D-nul Palage George-tehnician veterinar (secretar al asociatiilor crescatorilor de animale) 
arata faptul ca; s-a discutat cu juristul care a spus ca banii nu se dau numai la utilizatorilor adica 
celor cu oile pe pasune.

D-nul  Finegari  Petru-consilier,  arata  faptul  ca;  este  necesar  a  se  trece  acest  proiect  de 
hotarare, sa se anuleze contráctele de concesiune cu Asociatia Crescatorilor de Taorine si Asociatia 
Crescatorilor  de  Ovine  si  Caprine  si  apoi  sa  se  faca  contracte  cu  cetatenii  cu  alte  conditii, 
mentionand art. 8 din OUG nr.34/2013.

4.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,arata faptul ca, este necesar ca banii sa se dea la oameni 
care sa curete pasunile unde sunt cu animalele,sa se mearga pe pasune prin rotatie, ca altfel muntii se 
vor impaduri.

D-nul Birte Natu-presedintele de sedinta,supune la vot Hotararea (proiect) privind aprobarea 
concesionarii/inchirierii  terenului  privind  pasunile  alpine,  teren  cuprins  in  domeniul  public  al 
comunei Parva, crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice.

Consiliul local analizeaza si nu aproba,votandu-se cu votul a 1 consilieri “pentru” in persoana 
d-nului Finegari Petru, 3 ”impotriva” fiind d-nii Birte Natu,Cicedea Dumitru si Buhai Teordor si 7 
”abtineri” ,din totalul de 11 in functie.

Secretarul comunei Constata ca hotararea nu a fost adoptata.
Se  pune  in  discutie,de  catre  d-nul  Strugari  Ioan-primar  al  comunei,  Hotarare  (proiect) 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Parva nr.33 din 11.12.2013 privind 
reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de sta pe raza localitatii,pentru anul scolar 2014-
2015,explicand si motivand necesitatea adoptarii acestei hotarari. Daca nu se desfinteaza cele trei 
scoli primaria va plati cele 3 posturi. O scoala trebuie sa aiba minim 12 elevi.

Se trece la discutii.
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei,arata faptul ca, daca se desfinteaza scoala 

din Corn oricum d-nul Rus Dumitru va veni in centru. 
Se  supune  la  vot  Hotararea  (proiect)  privind  modificarea  Anexei  nr.  1  la  Hotararea 

Consiliului Local Parva nr.33 din 11.12.2013 privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar 
de sta pe raza localitatii,pentru anul scolar 2014-2015.   

Consiliul local analizeaza si nu aproba,votandu-se cu votul a 11 consilieri  ”impotriva”,din 
totalul de 11 in functie.

D-nul  Primar  Strugari  Ioan  prezinta  si  motiveaza  Hotararea  (proiect)  privind  insusirea 
modificarilor de natura tehnica in faza de executie “Drum forestier in comuna Parva”.

Se trece la discutii:



1.D-nul Calus Toader-Vasile, viceprimar, intreaba daca Satu Mare a aprobat modificarea si 
ca, este necesar ca dirigintele de santier sa se intrebe de consiliu local?

Primarul comunei arata faptul ca, este necesar a se adopta aceasta hotarare deorece pana 
miercuri trebuie depus dosarul la Satu Mare, deaceea fiind necesara analizarea si adoptarea acestei 
hotarari in regim de urgenta.

Se supune la vot Hotararea (proiect) privind insusirea modificarilor de natura tehnica in faza 
de executie “Drum forestier in comuna Parva”.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.10,  cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la diverse.
1.D-nulRus V.Ioan-consilier,face referiré la faptul ca, d-na Andrei Mariuta din Gatejoasa a 

rupt un parapet la Izvorul Ursului,dansul a anuntat si popitia si pe d-nul viceprimar pentru a lua  
masurile ce se impun.

Este necesar a se vedea si avea in atentie stancile detonate de pe langa drum care oricand pot  
veni in vale sa loveasca un om sau o masina.

D-nul  Strugari  Ioan-Primar  al  comunei  Parva,arata  necesitatea  impaduririlor  ce  trebuie 
facuta si in discutia avuta cu seful de ocol silvic este necesar ca aceste lucrar isa se faca pana la  
rezilierea contractului.

2.D-nul  Calus  Toader-Vasile-viceprimar  intreaba,  mai  putem  face  lucrari  si  sa  semnam 
receptii  cu Ocolul Silvic Bistrita deoarede contractul  este  expirat si  de ce un facem cu Asociatia 
Izvorul Somes Sant?

3.D-nul Finegari Ioan-consilier,propune ca aceste lucrar isa se faca cu oamenii din comuna.
Consilierii,in acelasi cuvant spun ca sa un se mai faca licitatii cu O.S.Bistrita iar lucrarile de 

impadurire sa se faca cu acestia.
Se supune la vot aceasta propunere si se aproba cu votul “pentru”a 7 consilieri iar 4 s-au 

‘’abtinut”.
D-nul  Primar  mai  arata  faptul  ca,  se  scoate  la  vanzare  Brigada  Silvica  cu  un  pret  la  

aproximativ 600 de miliooane si ca intentia dansului este de a cumpara aceasta constructie,intreaba 
pe d-nii consilieri daca in principiu sunt deacord.

Consilierii local voteaza cu 11 voturi “pentru” cumpararea acestei constructii.
4.D-nul Ordace Simion-cetatean, intreaba consiliul localdaca este deacord sa fie pus padurar 

la  Bancu-Cosna,judetul  Suceava? Pentru acest  lucru va asegura incalzirea sediului  Primariei  pe 
perioada de iarna.

Secretarul comunei explica ca, aceasta angajare se poate face numai dupa infintarea unui 
serviciu pe activitatea económica silvicultura,in conditiile legilor in vigoare.

D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar, arata faptul ca,saptamana trecut a venit cineva care 
vrea san e faca toata documentatia pe linie de protectie si securitate a muncii.

Este  necesar  a  se  analiza  faptul  ca,  avem  multi  cetateni  care  nu  vor  a  achita  taxa  de 
salubrizare(gunoaie0 dand exemplu pe d-nul Rus George-fostul casier, Rus Vasile si altii.  Acestia 
motiveaza faptul ca un urca masina pana la ei.

D-nul Primar explica modul cum se va face salubrizarea pe viitor cu ADI-ul.
Presedintele  de  sedinta  Birte  Natu  constata  ca,  numai  sunt  alte  discutii,declara  inchise 

lucrarile sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare din 
care unul ramane la consiliul local,  iar un exemplar se va afisa la Avizierul din holul Primariei 
comunei Parva.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR,
                          BIRTE NATU                       CALUS IOAN


