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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 08.07.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.119/28.06.2010,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a trei proiecte de hotarare de catre d-nul Ordace Simion-consilier local. 
 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, lipsand motivat d-nul 
Scurtu Alexandru. 
 Secretarul comunei Parva inmaneaza sub semnatura, d-nului Ordace Simion-presedintele de 
sedinta, cvorumul necesar la adoptarea  proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi. 

La sedinta mai participa angajatii primariei  d-soara Vartolomei Saveta si d-nul Cobzaleu 
Octavian reprezentant al SC.MHC.SRL Parva. 
 D-nul presedinte de sedinta, Ordace Simion; supune la vot procesul verbal de la sedinta 
anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 10 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Ordace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
            1.Informare cu privire la modul de solutionare a petitiilor,sesizarilor,reclamatiilor pe primul 
semestru al anului 2010. 
    Informeaza: Vartolomei Saveta-referent specialitate III. 
 2. Hotarare(proiect) privind asocierea Consiliului local Parva cu S.C.MHC SRL Parva in vederea 
constituiriiunei societati cu raspundere limitata. 
    Initiator: Ordace Simion-consilier local.           
 3. Hotarare(Proiect) privind arendarea pasunilor alpine ale comunei Parva,Asociatiei Bradul-
Cerbul-53 cu sediul in comuna Parva,nr.191. 
                      Initiator: Ordace Simion-consilier local.       
 4.Hotarare(Proiect) privind insusirea modificarii si completarii inventarului domeniului public al 
comunei Parva.     
    Initiator: Ordace Simion-consilier local 
 5.Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” din 
totalul de 10 prezenti. 
 In continuoare se da cuvantul d-soarei Vartolomei Saveta-referent specialitate III,care 
prezinta informarea de la primul punct al ordinei de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Strugari Ioan-consilier, intreaba pe d-soara Vartolomei Saveta, ce este cu petitia de la 

Prefectura,cum poate o institutie sa depuna o petitie la alta institutie? 
D-soara Vartolomei Saveta, arata ca; la Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud s-a 

depus o petitie de catre o persoana din Parva,care constata ca nu este de competenta acestei institutii 
si trimite,spre rezolvare, aceasta petitie la Primaria comunei Parva. De aceea este inregistrata ca 
venind de la Institutia Prefectului. 

2.D-nul Singiorzan I.Ioan-consilier,intreaba;Cine a depus petritie pe fond funciar si pentru 
ce? 

D-soara Vartolomei Saveta,supune ca;aceasta petitie a fost pusa si pe sedinta Consiliului local 
Parva si este depusa de Andrei Marta si Andrei Vasile cu referire la revendicarea unor drepturi pe 
fond funciar. 

Se trece la prezentarea hotararilor(proiect) initiate de d-nul ordace Simion care, prezinta si 
motiveaza  Hotararea(proiect) privind asocierea Consiliului local Parva cu S.C.MHC SRL Parva in 
vederea constituiriiunei societati cu raspundere limitata. 
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Se trece la discutii cu privire la acest proiect de hotarare: 
1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata in cuvantul sau ca; azi, noi consilierii trebuie sa 

hotaram daca ne asociem s-au nu cu SC.MHC.SRL-Parva pentru aceasta activitate iar daca trebuie 
sa schimbam denumirea societatii atunci dam cu piciorul in toat ce s-a facut pana acuma de catre 
societatea sus amintita. 

2.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,considera ca; reprezentantul sau actionarii de la S.C.MHC 
SRL Parva, sa vina cu propuneri,pentru a fi analizate, cat la suta din beneficiu are Consiliul local 
Parva sau orice alte facilitati ar fi. 

3.D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta,prezinta cererea S.C.MHC SRL Parva, 
prezentand beneficiul de 2%, aratand faptul ca, la nivelul comunei se mai discuta ca,aceasta 
societate va lua terenurile de la oameni pentru a construi ceea ce nu este adevarat.Dansul a scos un 
extras de CF cu tot ceea ce inseamna proprietatea comunei Parva unde nu sunt povesti si acte cu 
semnaturi, autentice si reale. Explica cum s-a procedat la initierea acestui proiect de hotarare. Cere 
sa se analizeze acest proiect de hotarare si sa se pronunte consilierii intr-o alta sedinta asupra 
regulelor si beneficiilor care pot fi avute de consiliu local. Consiliul local poate sa hotarasca asocierea 
si s-a participe cu terenul in asociatie pentru a se putea realiza aceasta activitate. 

4.Secretarul comunei Parva intervine si arata faptul ca; daca conilierii locali vor vota aceasta 
hotarare(proiect) numai asa vor putea-o vota pentru a se asocia consiliul local cu aceasta societate, 
impreuna, apoi, sa faca un Act constitutiv si un Statul al noi societati cu o noua denumire, cu 
obiectice, drepturi,obligatii,durata,consiliu de conducere,drept de vot,actiuni,etc. Si apoi vom primi 
o personalitate juridica si vom respecta cele pe care cele doua parti le-au convenit. In alta situatie nu 
va putea contrasemna aceasta hotarare. 

5.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata ca; domeniul public al comunei Parva nu poate fi 
dat oricui vrea consiliul local si ori cum. Trebuie sa respectam legile proprietatii, terenul trebuie sa-l 
concesionam sau sa-l inchiriem si nu putem sa intram in o asociere cu bunul comunei. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,considera ca nu mai au rost atatea discutii care nu duc la 
nimic si propune sa fie supusa spre aprobare proiectul de hotarare in forma propusa de initiator in 
sensul asocierii consiliului local cu SC MHC Parva SRL si apoi sa ne intrunim in a se face un act 
constitutiv si sun statut al noii societati constituite pentru a se realiza ceva bun. 

D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta,supune la vot Hotararea(proiect) privind asocierea 
Consiliului local Parva cu S.C.MHC SRL Parva in vederea constituiriiunei societati cu raspundere limitata. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.______,cu votul “pentru” a 8 
consilieri din totalul de 10 prezenti. Se “abtin” de la vot 2 consilieri,in persoana d-nilor Strugari Ioan 
si Singiorzan V.Vasile. 

In continuoarea sedintei ordinare,d-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta si initiatorul 
proiectului de hotarare,spune spre analiza si motiveaza Hotararea(Proiect) privind arendarea pasunilor 
alpine ale comunei Parva,Asociatiei Bradul-Cerbul-53 cu sediul in comuna Parva,nr.191. 

Arata ca; in luna iunie 2010 a depus o solicitare de finantare pentru suprafetele care sunt 
mentionate in proiectul de hotatrare si anexate cu documente la acesta,la APIA Bistrita. A primit un 
raspuns ca; se face dovada proprietatii comunei Parva prin acele documente,ca; ele se suprapun 
exact cu blocurile fizice si proprietatea, astfel ca se poate primii banii cu conditia ca; aceste suprafete 
sa fie arendate Asociatiei Bradu-Cerbu-53 Parva printr-o hotarare de consiliu local. Urmare celor 
spuse de d-nii de la APIA,care au semnat si au stampilat actul, a depus impreuna cu inca trei 
consilieri un proiect de hotarare cu privire la arendarea acestor suprafete si trecerea lor in domeniul 
public al comunei Parva. S-a cerut analiza celor doua proiecte de hotarare intr-o sedinta 
extraordinara dar,d-nul secretar nu a convocat sedinta extraordinara de consiliu local fapt pentru 
care s-a pierdut si termenul de depunere a cererii la APIA Bistrita.Dansul are toate documentele de 
proprietate si cineva nu vrea sa beneficieze comuna Parva de o suprafata care este a ei. 

In continuoare prezinta toate documentele si corespondenta facuta cu; Primaria comunei 
Parva, Ocolul Silvic Somes-Tibles O.C.P.I Bistrita-Nasaud. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata ca, asa cum a fost explicat de d-nul Ordace 

Simion reiesa ca; la vremea anului 1890 a fost trecut acest teren granicerilor si intreaba; comuna 
Rebra este printre acele comune graniceresti? 
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D-nul Ordace Simion- arata ca da,prezentand un extras CF de la Brigada Silvica Parva cu 55 

de comune graniceresti printre care si Rebra si Parva. 
D-nul Singeorzan I.Vasile spune ca,in aceasta situatie si comuna Rebra poate fi proprietara 

asupra terenurilor. Intreaba, de ce solicita sa se treaca aceste suprafete,pentru finantare, la Asociatia 
Bradul –Cerbul-53 Parva nr.191,care este domiciliul d-nului Ordace Simion, si nu la Primaria 
comunei Parva? 

2.Secretarul comunei Parva intervine si cere d-nului Ordace Simion sa-i permita sa faca 
cateva referiri la aceste proiecte de hotarari. Arata situatia cu depunerea celor doua proiecte de 
hotarare pentru sedinta extraordinara la care i s-a dat d-nului Ordace Simion raspuns. Trebuie 
subliniat faptul ca; convocarea pe sedinta a consiliului local nu se face de secretar si prin dispozitie a 
primarului si convocatorul cu materialele spre consilieri sunt transmise de secretar. 

Daca cele doua proiecte de hotarare vor fi adoptate de consilierii locali nu va putea 
contrasemna aceste hotarari si prezinta Raportul prin care se motiveaza acest aspect: 

“Conform art.48 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificari si completari ulterioare ,motivez urmatoarele: 
 1.Referitor la Hotarare(Proiect) privind arendarea pasunilor alpine ale comunei Parva,Asociatiei 
Bradul-Cerbul-53 cu sediul in comuna Parva,nr.191, Initiator: Ordace Simion-consilier local, conform 
celor anexate (xerocopie de pe coala funciara de „Avere comunale“ coala in care titular este 
„Comuna Rebramare in proprietatea si folosintia granitiari“),terenul este proprietate a comunei 
Rebra, si nu poate Consiliul local al comunei Parva sa hotarasca asupra bunurilor care apartin altui 
proprietar. In acest sens initiatorul acestor propriecte de hotarare,d-nul Ordace Simion, a primit o 
comunicare inregistrata la numerele sus mentionate. 
 2.Prin adresa nr.421 din 09.06.2010, comuna Rebra inainteaza o adresa prin care solicita 
toata documentatia depusa de catre cei 4 domni  consilieri pentru terenul proprietate a comunei 
Rebra de natura pasuni alpine prin d-nul Ordace Simion-consilier.  
 3.Comunba Parva-prin Primar, este citata la Judecatoria Nasaud pentru data de 06.07.2010 
in Dosar nr.1849/265/2010 in proces cu comuna Rebra-pentru fond-ordonanta presedintiala 
suspendare lucrari silvice si pentru data de 01.09.2010 in Dosar nr.1835/265/2010 in proces tot cu 
comuna Rebra pentru fond-fond funciar anulare partiala si modificare T.P. la care sunt depuse 
documente de proprietate ale comunei Rebra,din zona in care se face referire si proiectele de 
hotarare. 
 4.Tinand cont de faptul ca;terenurile la care faceti referire reprezinta si limita teritoriala si de  
prevederile art. 22 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata cu modificari si 
completari care prevede ca;“Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 
se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai 
prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale 
respective prin referendum, care se organizează potrivit legii”,coroborat cu prevederile art.120 din  
aceeasi lege si vazand, Anexa nr. 35- Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Parva, din H.G.R. nr.905/2002 unde nu se regasesc terenurile de care se face referire in proiectul de 
hotarare consider ca; nu poate Consiliul local Parva sa hotarasca asupra arendarii acestor terenuri. 
 5.Vazand prevederile art.1, art.3 alin.(4),art.11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic a acesteia,cu modificari si completari ulterioare. 
 6.Potrivit prevederilor art.220 Cod Penal (Tulburarea de posesie), art.475,480,481 si 482 din 
Codul civil si art.44 alin.(1)(2)(7) coroborat cu art.135 din Constitutia Romaniei si tinand cont de 
prevederile art. 48 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata, 
cu modificari si completari ulterioare, nu voi contrasemna atat proiectul de hotarare la care am 
facut referire mai sus cat si cel cu privire la Hotararea(Proiect) privind insusirea modificarii si 
completarii inventarului domeniului public al comunei Parva, care este legat de motivarea facut mai sus, 
mai cu seama ca; la acest din urma proiect de hotarare s-a anexat “Completarea la Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Parva” fara a fi semnat de membrii comisiei de 
inventariere care sa fi facut acest inventar al bunurilor imobile”. 

Arata ca; dansul nu poate influienta votul dar roaga pe domnii consilieri sa fie atenti la vot 
asupra acestor proprietati si sa se voteze prin ridicare de maini si nominal. 
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3.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,prezinta prevederile art.62 din Legea nr.215/2001 si spune 

ca; inventarierea trebuie sa fie facut de Primarul comunei si sa fie prezentat Consiliului local un 
Raport anual asupra inventarierii lucru ce nu s-a facut de multi ani. Consiliul local nu poate singur 
sa cunoasca bunurile care apartin comunei Parva. Trebuie sa fie Primarul sau Viceprimarul care sa 
explice aceste inventare, ce avem si ce nu avem. 

D-nul Ordace Simion-presedintele de sedinta, arata ca; normal trebuia pus pe ordinea de zi, 
prima data, proiectul de hotarare cu trecerea in domeniul public al comunei Parva a acestor bunuri 
si apoi sa se faca arendarea. 

Secretarul arata ca; si daca era trecut asa cum spune d-nul Ordace Simion si aprobata 
hotararea tot nu se putea face nimic deorece trebuia trimise propunerile de completare a 
inventarului la Guvernul Romaniei si apoi printr-o hotarare de guvern sa fie aprobata aceasta 
trecere in domeniul public al comunei Parva. 

D-nul Ordace Simion intreaba pe d-nii consilieri ca, dansi ce vor? Se intabula pe Primaria 
Parva  sau nu? Dansul a facut un proiect de hotarare asa cum permite legea de a se initia proiectele 
de hotarari de catre primar,viceprimar, consilierii locali sau 5% din persoanele cu drept de vot. 
Daca nu trec aceste bunuri si dosarul cu APIA s-a dus. 

Se supune la vot Hotararea(Proiect) privind arendarea pasunilor alpine ale comunei Parva, 
Asociatiei Bradul-Cerbul-53 cu sediul in comuna Parva,nr.191. 

Consiliul local analizeaza si se supune la vot:  
Secretarul comunei da citire, in ordinea alfabetica, a d-nilor confilieri ,astfel, prin ridicare de 

maini isi exprima votul: 
1.Calus I.Vasile “pentru” 
2.Finegari Ioan “pentru” 
3.Moisa C.Ioan “se abtine” 
4.Ordace Simion ”pentru” 
5.Rus I.Ioan ”se abtine” 
6.Rus V.Ioan “pentru” 
7.Rus A.Nicolae “se abtine” 
8.Strgari Ioan “se abtine” 
9.Singiorzan I.Vasile “se abtine” 
10.Singiorzan V.Vasile “pentru 
Urmare votului, nu se adopta hotararea deorece este necesar 2/3-imi. 
In continuoare se supune spre analiza Hotararea(Proiect) privind insusirea modificarii si 

completarii inventarului domeniului public al comunei Parva. 
Consiliul local analizeaza si se supune la vot:  
Secretarul comunei da citire, in ordinea alfabetica, a d-nilor confilieri ,astfel, prin ridicare de 

maini isi exprima votul: 
1.Calus I.Vasile “pentru” 
2.Finegari Ioan “pentru” 
3.Moisa C.Ioan “se abtine” 
4.Ordace Simion ”pentru” 
5.Rus I.Ioan ”se abtine” 
6.Rus V.Ioan “pentru” 
7.Rus A.Nicolae “se abtine” 
8.Strgari Ioan “se abtine” 
9.Singiorzan I.Vasile “se abtine” 
10.Singiorzan V.Vasile “pentru 
Urmare votului, nu se adopta hotararea deorece este necesar 2/3-imi. 
Se trece la diverse: 
D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; este necesara o rectificare de buget prin care sa 

se hotarasca acordarea unei sume de bani pentru plata materialelor la Biserica Ortodoxa Parva. 
D-nul Strugari I.Ioan-consilier,intreaba pe d-nul viceprimar; care este situatia cu apa 

potabila ca este mai rau ca inainte? Apa vine calda pe conducta si murdara. La bazinul de la Izvorul 
cel Rece se infiltreaza mizerie. 
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D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei, arata ca; apa sta in bazin unde nu e murdara vine 

pe conducta, acolo sus sunt filtre,ce sa facem? 
D-nul Strugari I.Ioan roaga pe d-nii consilieri s-a faca cumva ca daca va fi o rectificare de 

buget sa fie ajutat cetateanul Alexi Vasile caruia ia traznit si ars grajdiul cu bunuri. De asemenea se 
va face un anunt si prin Biserica penticostala si daca se poate si prin Biserica ortodoxa. 

Presedintele de sedinta, domnul Ordace Simion,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, 

          SIMION ORDACE    


