
                              ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

        P R O C E S    V E R B A L
Incheiat astazi 11.12.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva nr 164 din  03.12.2013,pentru analizarea  si 
aprobarea a 7  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.
Presedintele  de  sedinta  d-nul  Buhai  Teodor,  supune  spre  aprobare  procesul-verbal  de  la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 
D-nul Buhai Teodor,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:

          O R D I N E    D E    Z I :
1.Informare privind stabiul incasarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

Informeaza: Burdeti Mariana-inspector asistent.
2.Hotarare (proiect) privind aprobarea încredinţării mandatului special primarului să voteze 

şi să semneze pe seama şi în numele comunei Parva adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei 
pentru anul 2014 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
3.Hotarare  (proiect) privind  solicitarea  prelungirii  valabilitatii  Scrisorii  de  garantare  de  la 

FNGCIMM SA IFN,  in conformitate cu prevederile OUG 79/2009  pentru realizarea investitiei:  ”Drumuri 
forestiere in comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud”.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
4.Hotarare (proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
5.Hotarare (proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2014.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
6.Hotarare  (proiect)  privind  aprobarea reorganizării Reţelei  şcolare  din  comuna  Parva 

pentru anul şcolar 2014-2015.
Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

7.Hotarare  (proiect)  privind  aprobarea  Planului  local  de  actiune  pentru  protectia  apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
 8.Hotarare (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
9.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-nei Burdeti Mariana-inspector asistent in cadrul compartimentului impozite 

sit axe locale,care prezinta materialul de la primul punct al ordinei de zi.
Se trece la discutii:
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba; care este motivul de s-a incasat numai 52% din 

impozite si taxe,care sunt cladirile si persoanele juridice care nu sunt achitate?
D-na Burdeti  Mariana,explica faptul ca; sunt personae juridice cum ar fi Cominexu Cluj, 

Fundati, Agenti economici si Directia Silvica unde sumele sunt mari, de exenplu  11.867 lei numai  
Cominexu Cluj.

La persoanele fizice este suma mare care este cu majorari de intarziere dand exemplu pe d-
nul Birte Vasile care are peste 10.000 lei cu ramasita.

D-nul Singiorzan I.Vasile arata faptul ca este necesar a fi chemati la Primaria Parva aceste 
personae si facute somatii.

D-na Burdeti Mariana arata faptul ca, annual se fac instiintari de plata si somatii pe care, 
aceste personae fizice si juridice le ignora. S-a procedat in ultimul timp a se face adresa la banci in 
vederea blocarii conturilor acestor personae.



2.D-nul Strugari Ioan-primarul comunei,prezinta adresa de la Oficiul Registrul Comertului 
Bistrita-Nasaud prin care se arata ca, firma SC Bradul 53 SRL este falimentata din anul 2002 si nu 
avem de la cine recupera debitele. Se prezinta referatul de scadere a debitului.

Consiliul local analizeaza si aproba cu votul a 11 consilieri “pentru”a se scadea suma din 
debit.

Primaul mai arata faptul ca; fiind la acest capitol al incasarilor,pune in discutie cererea d-
nului  Brinduse  Nicolae  angajat  al  Primariei  comunei  Parva,pe  perioada  determinate  cu  norma 
redusa , care solicita sa se incaseze la primarie taxa de apa si canalizare.

Consiliul  local  analizeaza  si  nu aproba cererea  deorece  sunt  atributiile  d-nului  Branduse 
Nicolae, fiind 11 consilieri “impotriva” la aceasta cerere, motivata fiind si de faptul ca, beneficiarii de 
apa nu vin la casierie pentru asi plati apa si trebuie citit si ceasul de consum.

3.D-nul Rus V.Ioan-consilier,intreaba pana cand pot fi platite debitele?
D-na Burdeti Mariana raspunde ca termenul este 31 decembrie 2013.
In constinuoare d-nul Primar Strugari Ioan prezinta si motiveaza proiectul de hotarare de la 

punctual 2 al ordinei de zi privind aprobarea încredinţării mandatului special primarului să voteze şi 
să semneze pe seama şi în numele comunei Parva adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei 
pentru anul 2014 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Se  sepune  la  vot,  de  catre  presedintele  de  sedinta,Hotararea  (proiect) privind  aprobarea 
încredinţării mandatului special primarului să voteze şi să semneze pe seama şi în numele comunei 
Parva adoptarea hotărârii  privind aprobarea cotizaţiei  pentru anul  2014 în cadrul  Asociaţiei  de 
Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  Servicii  de  Alimentare  cu  Apă  şi  de  Canalizare  în  judeţul 
Bistriţa-Năsăud.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  29  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se  prezinta  de  catre  primarul  comunei  Hotararea  (proiect) privind solicitarea prelungirii 
valabilitatii  Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN,  in conformitate cu prevederile OUG 
79/2009  pentru  realizarea  investitiei:  ”Drumuri  forestiere  in  comuna  Parva,  judetul  Bistrita 
Nasaud”.

Se  sepune  la  vot,  de  catre  presedintele  de  sedinta  Hotararea  (proiect) privind solicitarea 
prelungirii  valabilitatii  Scrisorii  de  garantare  de  la  FNGCIMM  SA IFN,   in  conformitate  cu 
prevederile  OUG  79/2009  pentru  realizarea  investitiei:  ”Drumuri  forestiere  in  comuna  Parva, 
judetul Bistrita Nasaud”.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  30  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Primarul comunei d-nul Strugari Ioan prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii  Hotararii 
(proiect)  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2014,  aratand  faptul 
ca,impozitele si taxele locale sunt cele dina acest an si ca un sunt majorari.

Se  sepune  la  vot,  de  catre  presedintele  de  sedinta, Hotararea  (proiect)  privind  stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  31  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la analizarea celui de-al patru-lea proiect de Hotararea privind instituirea unor taxe 
speciale pentru anul 2014.  

D-nul  Primar Strugari  Ioan-explica  si  motiveaza  necesitatea  adoptarii  acestui  proiect  de 
hotarare,  aratnd faptul  ca;fata de taxele  speciale  instituite  in acest  an s-a mai completat  o  taxa 
respectiv legalizarea de catre secretar a unor copi de pe inscrisuri.

Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect)  privind  instituirea 
unor taxe speciale pentru anul 2014. .

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  32,  cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se  trece  la  analiza  celui  de-al  5-lea  proiect  de  hotarare  privind aprobarea reorganizării 
Reţelei  şcolare din comuna Parva pentru anul şcolar 2014-2015, la care primarul comunei d-nul 
Strugari Ioan explica si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,prezentand cum a fost intr-o 
prima faza reteaua stabilita de conducerea scolii si cum se prezinta in acest moment de analiza si 
adoptare.Sunt presiuni de la parintii de La Case si Dealul Vinului.



Se trece la discutii.
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprtimarul comunei,intreaba, cati copii sunt la Gradinita de la 

Case si la scoala din Dealul Vinului?Birte Vasile din deal cati copii are?
D-nul Primar cere d-nilor consilieri sa analizeze cele trei variante de desfintare a posturilor si  

sa se pronunte.
2.D-nulo Singiorzan I.Vasile-consilier arata faptul  ca;  nu sunt deacord cu desfintarea nici 

unui post.
D-nul Primar Strugari Ioa cere a se supune la vot pe fiecare post de desfintat.
Presedintele de sedinta d-nul Buhai Teodor, pune spre aprobare desfintarea scolii primare din 

Izvor I.
Secretarul comunei prezinta  adresa Inspectoratului Scolar Bistrita-Nasaud.
3.D-na Flore Marina-consilier, explixa faptul ca, scoala din Izvor 1 trebuie sa fie desfintata 

deorece la anul, in centru se mai infinteaza o clasa unde d-nul Rus Dumitru va avea post,deorece 
sunt 36 de copii.

Consiliul local analizeaza si voteaza cu un numar de 2 voturi impotriva a d-nilor Singiorzan 
I.Vasile si Birte Natu iar restul de 9 consilieri se “abtin”.

Se  supune  la  vot  desfintarea Gradinitei  cu  program normal  nr.4  Case  si  Scoala  Primara 
Dealul  Vinului.Consilierii  local  analizeaza  si  nu  sunt  deacord  votand  11  “impotriva”  din  11  in 
functie.

D-nul  Buhai  Teodor  supune  la  vot  proiect  de  Hotarare  privind aprobarea reorganizării 
Reţelei şcolare din comuna Parva pentru anul şcolar 2014-2015,cu modificarile de la nr.crt.2,7 si 9 
din anexa nr.1  la proiect

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  33  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

In continuoare d-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva prezinta,motiveaza si explica, 
Hotararea (proiect) privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati din surse agricole.  

Se supune la vot,  de catre presedintele  de sedinta, Hotararea (proiect)  privind aprobarea 
Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole..

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  34  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se  prezinta,  de  catre  d-nul  primar,  Hotararea  (proiect)  privind  rectificarea  bugetului  de 
venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Se sepune la  vot,  de catre  presedintele  de sedinta, Hotarare  (proiect)  privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  35  ,cu  votul  a  11  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la Diverse.
1.D-nul  Singiorzan  Vasile-consilier,intreaba,ce  facem  cu  contractul  de  administrare  a 

padurilor? Considera ca cel mai bine ar fi infintarea unui ocol silvic cu mai multe comune.
2.D-nul  Strugari  Ioan-primarul  comunei  raspunde,s-a  facut  adresa  la  3  ocoale  silvice 

primindu-se oferte si s-a primit oferta si de la Directia Silvica Bistrita-Nasaud-Ocolul Silvic Bistrita,  
d-nii  consilieri  sa  analizeze  si  sa  hotarasca cu  cine  vom face  contract  de  administrare.Dansul  a 
discutat cu mai multe comune pentru infintarea unui ocol silvic privat. S-au facut adrese si pentru a 
se vedea daca acest contract nu intra sub incidenta OUG 34/2001.

3.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei arata faptul ca, a discutat cu d-nul sef de 
ocol de la Somes-Tibles care a spus ca va incheia un contract de administrare dar inainte trebuie sa 
discute cu d-nul primar.

4.D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba cine va raspunde dupa 01.01.2014 de administrarea 
padurilor daca un se va lua o hotarare?

D-nul  Primar  Strugari  Ioan  raspunde  ca,  si  consilierii  local,viceprimarul  si  5%  dintre 
locuitorii comunei cu drept de vot pot initia un proiect de hotarare.

D-nul Primar,in continuoare mai arata faptul ca,  a fost la o sedinta la Consiliul Judetean 
Bistrita-Nasaud  unde  s-a  discutat  a  se  face  o  organizare  cu  mai  multe  comune  in  vederea 
dezvoltarii,implementarii si accesarii unor fonduri europene pe agroturism. In acest scop trebuie sa 



avem terenuri  la  dispozitie  pentru  amplasarea  unor obiective  si  enumera  cateva  dintre  acestea. 
Trebuie sa facem o stategie pentru anii 2014-2020.

De asemenea este necesar a se face PUG cat mai repede pentru a prinde in itravilan unele 
terenuri la car ene gandim a face ceva.

De saptamana viitoare vor veni  proiectanti  pentru drumurile  comunale Damburi,Birlogel, 
Dealul Vinului, Valea Vinului…

La sedinta se prezinta d-nul Tudor Strilciuc-reprezentantul SC Alisis SRL Cluj Napoca care 
face referiré la faptul ca;saptamana trecuta s-a intalnit cu d-nii consilieri carea u facut o serie de 
solicitari, solicitari carea u fost discutate cu administratorii societatii si carea u aprobat unele dintre 
ele pentru modiificarea contractului vechi prezentat cum ar fi; Scrisoarea bancara de garantare la 
valoarea ceruta,refaccerea drumului unde sunt lucrarile MHC-ului,aductiunea de teava pentru apa 
potabila de la vidra,suportarea cheltuielilor de iluminat public care ar fi  de 3500 lei/luna.

Primarul intervine si arata urmatorul aspect. Pana ce nu se va deconta si preda total de la 
APDRP un se pot face interventii pe drumul axial  ceea ce un se poate face in anul 2014.Atat timp cat  
este monitorizata lucrarea la fel un se poate face nimic.Trebuie declarat proiectul inchis si apoi se pot 
face alte lucrari pe drum.

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata faptul ca, este necesar a se discuta cu constructorul 
pentru a se vedea cat timp trebuie sa garanteze el lucrarea si daca poate sa mai faca cineva sau el  
interventie pe acest drum.

D-nul Tudor Strilciuc intreaba; cand se poate spune o data?
Primarul arata ca, un se poate pronunta numai peste 30 de zile de la receptie atunci cand se 

va  face  procesul  verbal  cu  APDRP-ul.  Trebuie  sa  mai  punem  documente  la  transa  de  plata 
documente ce inseamna modificarea hotararii cu domeniul public care iar cer timp de rezolvare pana 
ce se da o Hotarare a Guvernului. Consiliul local trebuie sa achite suma pentru TVA la care iar se da 
un termen. Trebuie sa fim atenti la aceste lucruri si de vazut ce a patit comuna Zagra.

D-nul Tudor Strilciuc un intelege ce legatura are toate acestea cu avizul pentru a se ingropa 
conducta dansilor pe langa drumul cu pricina, explicand tot ceea ce inseamna alte avize, autorizatii, 
scoaterea temporara a terenului din fondul forestier. Dansii au autorizatia si pot oricand sa inceapa 
la  lucrari  dar  considera  ca  este  mai  bine  cu  intelegere.Asa  cum  se  vede  dansi  acepta  orice  si 
garanteaza totodata stricaciunile si nu poate veni consiliul local a nu da acordul asupra executarii  
acestor lucrari. Dansii doresc sa faca investitia si astfel oamenii din localitate vor avea de lucru iar 
dansii trebuie sa faca investitia asa cum s-a convenit in principu in afara drumului dar trebuie ajuns  
la o intelegere.

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier narata faptul ca;este necesar a se discuta cu constructorul 
si ajuns la o intelegere cu acesta.

D-nul Primar arata ca; intelegerea trebuie facuta intre toate partile adica si consiliu local. Nu 
numai faptul ca a fost o alta conducere si consiliu local la data avizarilor dar a fost o alta situatie ca  
nu era inceputa lucrarea la drumul forestier. Dansul nu vrea sa falimenteze comuna prin a inapoia 
banii de pe invetitia la drumul forestier. Consiliul local Parva sa hotarasca. Dansul ia chemat pe d-nii  
care reprezinta MHC-ul inainte de inceperea lucrarilor la drumul forestier axial si dansii nu s-au 
prezentat

D-nul Finegari Petru-consilier arata ca; la intalnirea trecuta s-a cerut de d-nii consilieri 10% 
din venit si facuta asociatie intre consiliul local si Alisis.

D-nul Tudor Strilciuc spune ca,10% este o valoare mare care nu se poate accepta,scrisoarea 
de  garantare  reprezinta  o  suma  care  poate  acoperi  orice  riscuri  pentru  refacerea  tuturor 
stricaciunilor.

D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca, in termen de 2 saptamani vom consulta avocatul 
pe care-l  vom alege s-a ne reprezinte in procese,  contenciosul administrativ din cadrul Institutiei 
Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud si APDRP-ul Satul Mare pentru a se pronunta cineva pentru ca, 
pentru nerespectarea clauzelor din contractul de finantare cu APDRP-ul vor fi repercursiuni.

Presedintele  de sedinta Buhai Teodor 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,
                          BUHAI TEODOR                       CALUS IOAN


