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                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 10.06.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.112/06.06.2011, urmare necesitatii unei analize la 
baza sportiva,solicitata de d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 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. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta 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,Singiorzan V.Vasile; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
 1.Analiza privind Implementarea Proiectului “Constructie baza sportiva Tip II in localitatea Parva, 
Judetul Bistrita-Nasaud. 
    Prezinta d-nul Primar Gheorghe Stelian 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri “pentru” din 
totalul de 11 prezenti. 
 Se da cuvantul d-nului Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva care arata necesitatea convocarii 
acestei sedinte extraordinare si prezinta materialul de pe ordinea de zi. 
 Dupa ca a prezentat informarea privind implementarea proiectului”Constructie baza sportiva tip II 
in localitatea Parva,judetul Bistrita-Nasaud” d-nul Primar mai prezinta urmatoarele: 
 In anul 2009 s-a depus la Guvernul Romaniei o documentatie pentru construirea unei baze sportive, 
care a fost aprobata si acum finantata de Guvern. La aceea data s-au facut masuratorile si proiectele pe ceea 
ce era teren de sport. La aceasta data d-nul Singiorzan Ioan vecinul terenului, cu care a discutat, sustine ca 
parte din teren il revendica ca ar fi a dansului. S-a intervenit a se modifica proiectul, recunoscandu-i chiar 
si dansul, acel petic de teren care nu ar avea nici un ar. Considera ca, ceea ce e in comuna Parva este o 
situatie unica,adica, cineva iti da bani si tu sa nui poti folosi din cauza unei persoane. Zilele trecute a stricat 
si gardul de pe marginea terenului motivand ca e a lui. 
 Datorita celor aratate consulta pe domnii consilieri locali cu intrebarea, ce se mai poate face? 
 Se trece la discutii: 

1. D-nul Strugari Ioan-consilier, arata faptul ca, daca este intelegere cu eliberarea terenului care-l 
revendica d-nul Singiorzan Ioan, atunci sa se foloseasca aceasta varianta.Sa ne folosim de terenul pe care-l 
avesm si sa i se dea aca suprafata de 2 m latime si 40 m lungime. In situatia ca nu va lasa sa se lucreze d-
nul Singiorzan Ioan va suporta prevederile Codului penal, tulburare de posesie. 

2. D-soara director Campan Cornelia,explica cum s-a demontat gardul, ca acesta este in inventarul 
scolii iar la aceasta data terenul este ocupat de utilajele d-nului Singiorzan Ioan. 

3. D-nul Scurtu Alexandru-consilier, intreaba daca domnul Singiorzan Ioan are acte de proprietate 
pe teren?  

4. D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata faptul ca; ia trimis o adresa d-nului Singiorzan Ioan pentru 
a se prezenta la primarie cu actele doveditoare a proprietati iar dansul ia raspuns ca acele acte sunt la 
Primarie. A cautat cu secretarul si cu agentul agricol si a gasit un extras dea dansului dar exista harti care 
indica mejdele,explica cum a discutat cu d-nul Singiorzan Ioan care a spus ca nu are primaria atatia bani 
cat costa acel teren care face obiectul litigiului. D-nul Singiorzan Ioan a intabulat in anul 2005 iar primaria 
in anul 2007 asa ca, nu s-a putut ca primaria sa se suprapuna peste proprietatea dansului. Il roaga pe d-nul 
sef de post sa actioneze si dansul pentru a se retrage utilajele de pe terenul de sport. Trebuie sa facem toti 
ceva pentru a se realiza aceasta lucrare. 



5.D-nul sef al Postului de Politie Parva, Piticari Cezar-Mircea, intreaba,cand se preconizeaza a se 
incepe lucrarile pentru a se putea actiona in vederea eliberarii terenului cu pricina. 
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6. D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,arata faptul ca, a discutat cu d-nul Singiorzan 

Ioan iar din discutia lor a reiesit faptul ca, dansul nu se opune. Cu privire la gard considera ca era nevoie sa 
se fi discutat inainte iar pe bucata de 2 m.latime si 40 m.lungime a spus ca ramane dansul proprietar. 
Considera ca, pentru 2-4 stalpi si o bucata de plasa sa nu ne certam,pe cale pasnica se poate realiza acest 
lucru. Dansul este deacord cu terenul si drumul dar, considera ca nu a fost comunicare si de aceea s-au 
bulversat treburile. D-nul Singiorzan Ioan a mai spus ca dansul nu opreste lucrarea si ca si el ar vrea sa 
lucreze la aceste lucrari pentru a face un ban din aceste constructii. A cerut sa i se aduca acte pe gardul 
respectiv. Nu trebuie sa tragem de o plasa pentru a crea o discutie. 

7. Palage George-invitat-explica faptul ca, a lucrat la acel gard cu d-nul secretar si altii,tevile au 
fost aduse de la mina din Gusetu iar plasa nu mai stie cine a cumparat-o dar la turnat si montat stalpii 
dansul a participat. 

D-nul Primar intervine si arata ca; dansul nu a creat nici un incident si la instintat prin convocator 
pe d-nul Singiorzan ioan sa participe la aceasta sedinta iar dansul nu a binevoit sa vina. Nu moare nimeni 
din aceasta suprafata, de unde ia venit dansului aceasta suprafata nu stie da gardul din anul 1983 este in 
inventarul comunei, pe scoala generala. Cand a mers la teren cu proiectantul si constructorul, sotia d-nului 
Singiorzan Ioan ia vazut dar nu a intervenit,nu a spus nimic si a vazut ca s-a masurat din coltul gardului. 
Dansul la toate lucrarile de pe raza comunei a rugat pe toti constructori sa angajeze oameni din comuna. 

8. D-nul Singiorzan I.Vasile, consilier, face referire la faptul ca, trebuie dat terenul care este a 
omului si intreaba daca nu se poate sa se intre in coasta pentru a se realiza constructia acestei baze 
sportive? 

9. Secretarul comunei,d-nul Calus Ioan intervine si arata ca, fiind profesor suplinitor la Scoala 
Generala Parva la perioada cand s-a asfaltat si imprejmuit terenul de sport de la aceasta scoala, a contribuit 
prin munca alturi de profesorii; Zagrean Radu,Sasarman Traian,Nemes Aurel si tehniceanul veterinar 
Palage George. Stalpi de la gard au fost adusi de la cele doua unitati miniere din comuna (Caolina si Guset) 
iar cimentul si plasa a fost cumparate de scoala cu ajutorul primariei. Referitor la teren din toate schitele 
care le-a facut exp.Bodnariu si Rusu Ioan suprafata care face obiectul discutiei ar fi a d-nului Singiorzan 
Ioan. Considera ca,ceea ce a spus domnul Singiorzan V. Vasile este cel mai bine in sensul de a se realiza 
aceasta lucrare. 

10.D-nul Rus I. Ioan-viceprimarul comunei, arata faptul ca, a fost la data cand s-a stricat gardul la 
d-nul Singiorzan Ioan care ia spus ca el nu este bagat in seama la lucrarile din comuna. Dansul nu a mars 
cu cearta, ia spus ca.gardul a fost facut cu minerii de la caolina. 

D-nul Primar,Gheorghe Stelian-arata faptul ca, se bucura ca dupa 20 de ani de Primar si inca 7 
inainte de viceprimar gaseste ca acest teren este a lui Singiorzan Ioan, el nu are cunostinte de acest lucru 
dar asa cum a mai spus s-a intervenit la proiectant si se va face un alt amplasament dar este necesar a fi 
lasati pentru executarea acestei lucrari. Gardul este necesar a se scoate din inventar pentru ca, este o 
gestiune. Pe saptamana viitoare marti-miercuri vor incepe lucru la teren. 

11. D-nul Moisa Ioan-consilier,intreaba, nu cumva s-a intamplat ca pe acea suprafata sa fie 
suprapusa si Primaria si Singiorzan Ioan? 

12. Daca ne uitam la actele de proprietate acestea sunt nule, extrasele de carte funciara nu au nici o 
valoare. Trebuia sa fie si d-nul Singiorzan Ioan si sa se discute cu actele de proprietate pe masa pentru ca; 
noi consilierii locali sa avem o imagine si sa ne pronuntam. Ceea ce discutam este fix nimic. Daca d-nul 
Singiorzan ioan ramane pe mejda si nu se opereaza acest lucru in Cartea funciara atunci litigiile pot sa fie si 
dupa construirea bazei sportive. 

Dansul personal in sedintele anterioare a spus ca; sa se sparga brutaria si sa se construiasca baza 
sportiva. A fost la d-nul Primar doar cu o propunere pentru a se reconstrui la acel cuptor o alta brutarie dar 
a fost doar o propunere asa ca dansul nu se opune a se demola cuptorul de la brutarie cu cosul de fum. 

13. D-soara director Campan Cornelia arata faptul ca; este necesar a se rezolva problema cu 
cuptorul de la brutarie deorece acesta este si un pericol si este necesar de a se aduce lemnele la scoala 
pentru iarna si daca se incep lucrarile la vestiarele bazei sportive nu mai este unde sa depoziteze lemnele. 
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D-nul Primar Gheorghe Stelian, arata faptul ca; in saptamana viitoare se va sparge si curata 

cuptorul de la brutarie. 
14. D-nul Finegari Ioan-consilier, intreab; cu drumul de pe langa Valea Vinului cum e? Ionita zice 

ca e a lui si amenita oamenii ca nu-i mai lasa sa treaca pe acolo. 
Primarul raspunde si explica ca; in anul 1976 s-a facut schimb cu badea traian socru lui Singiorzan 

Ioan, dandu-i-se Cleja, schimb care este operat. Acte asa cum arata d-nul Ordace Simion, sa aduca acel 
care revendica nu primaria este obligata a scoate dupa cum spune fiecare. 

Presedintele de sedinta, domnul Singiorzan V. 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. 

 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
             SINGIORZAN V. VASILE         CALUS IOAN 
 


