
                                ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

        P R O C E S    V E R B A L
Incheiat astazi 15.09.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 129 din 10.09.2014,pentru analizarea si 
aprobarea a unuei  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La  sedinta  participa,conform  Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  il  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nul 
Finegari Petru.

La sedinta mai participa si d-nul Ordace Simion cetatean al comunei Parva.
Presedintele de sedinta d-nul Rus I.Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 
D-nul Rus I.Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :
            1.Hotarare (proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
 

       2.Diverse.

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

D-nul Primar prezinta, explica si motiveaxa, pe capitole de venituri si cheltuieli, Hotararea 
(proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, mentionand de unde 
au venit banii si unde se vor cheltui.

Este posibil sa mai avem o rectificare de buget in luna octombrie 2014, súmele pe care le-am 
primit sunt putine la ceea ce avem datori.

Se trece la discutii:
1.D-nul Rus I.Ioan-presedintele de sedinta intreaba; ce inseamna modernizare drumuri?
D-nul Primar reia si explica súmele de la capitolul modernizare drumuri,reabilitare centru 

turistic (500 mii lei),la cultura pentru parcul de la izvorul de apa minerala, reia toate capitolele de 
venituri si  cheltuieli.

2.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,intreaba;  ce  reprezinta  suma  de  728  mii  lei  de  la 
FEADR?

Primarul comunei d-nul Strugari Ioan,explica din ce se constituie aceasta suma mentionand 
faptul ca 150.000 lei s-au primit de la Guvernul Romaniei.

D-nul Singiorzan Vasile mai intreaba daca acesti bani ii avem sau sunt doar estimativ si ce 
reprezinta suma de la art. 2 din proiect de 85 mii lei?

D-nul Primar arata faptul ca banii sunt repartizati prin ordin al ministrului si se vor folosi  
atunci cand se vor demara si respectiv termina lucrarile la drumuri. Avem datori la curent la statia 
de epurare.

D-nul Singiorzan Vasile arata necesitatea ca apa mineral asa fie dusa la drumul forestier 
deorece este un pericol de a se gaza oamenii care vin a duce apa minerala, au fost cateva cazuri in  
acest an.

D-nul  Rus  I.Ioan-presedintele  de  sedinta,  fost  viceprimar  arata  faptul  ca  este  furtun 
ingropat pe langa conducta de scurgere,trebuie  numai racordat dar mai intai  probat sa nu fie 
strangulat sau infundat.

3.D-nul  Calus Toader-Vasile-viceprimar al  comunei,  considera ca  cei  150.000 lei  nu sunt 
alocati comunei, ei nu sunt.La Bancu ce suma este la licitatia masei lemnoase?

D-nul Primar se repeta si spune ca aceasta suma este data prin ordin al ministrului Dragnea 
si suma se va da dupa licitarea lucrarilor si respectiv terminarea acestora.



D-nul Primar Strugari Ioan prezinta APV-ul cu cei 2270 arbori.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta  Hotarare (proiect) privind  rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 .
Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.33,  cu  votul  a  10  consilieri 

“pentru” din totalul de 11 in functie.
Se trece la Diverse.
1.D-nul  Birte  Natu-consilier  intreaba,  ce  se  intampla  cu  predarea  statiei  de  epurare  si 

canalizarea la AQABIS-Bistrita?
Primarul  comunei  d-nul  Strugari  Ioan,prezinta  adresa  de  la  ADI  Bistrita  si 

AQUABIS,explicand ca au fost in comuna si au pus niste conditii care un crede ca se pot realiza dar 
noi. Se plateste o cotizatie de 1 leu pe cap de locuitor reprezentand aproximativ 2637 lei, vom face si 
noi o notificare,daca consilierii sunt deacord pentru a ne retrage din ADI Bistrita-Nasaud.

2.D-nul consilier Singiorzan Vasile intreaba,ce se intampla cu gunoaiele,s-a facut contract cu 
data de 15.09.2014?

Primarul explica cum trebuie sa vina la fiecare gospodarie pentru a se incheia contract.
Se  supune  la  vot  propunerea  pentru  a  se  face  notificarea  catre  ADI,consilierii  local 

analizeaza si sunt “pentru”a se face notificarea 10 consilieri din totalul de 10 prezenti.
3.D-nul Finegari Ioan-consilier,arata faptul ca;la Biserica Ortodoxa s-a promis de catre d-

nul  Scurtu Ioan,administratoru DIMEX 2000 ca se va da 8 mc de betor, trebuie vorbit cu acesta 
pentru ca se sta si un se lucreaza din acest motiv.

D-nul Primar arata faptul ca, 3 zile un iau mers statiile la Dimex si a avut de turnat si la 
SC.Frasinul SRL.

4.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,prezinta situatia de pe drumul de La case unde este o 
balta mare si nu pot trece copiii la scoala fiind un pericol pentru acestia.

D-nul  Primar explica  ca;  in  acea zona  se  lucreaza la  amenajarea malului  pentru Valea 
Caselor si o perioada este necesar a se devia si capta apa.

In continuoare d-nul Primar prezinta adresa Inspectoralului Scolar Bistrita-Nasaud prin 
care se pune in vedere Primarului de a imprejmui cu gard curtea Scolii Generale Parva la care 
trebuie sa faca o comunicare pana la data de 01.10.2014. Roaga pe d-nii  consilieri  sa analizeze 
situatia si a se pronunta intr-un fel.

5.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier cere  sa  se  clarifice  odata  situatia  jurídica  a  acestui 
teren, acel litigiu cu d-nul Ordace Simion,sa se gaseasca o forma chiar de despagubire.

6.Secretarul comunei Parva explica modul cum s-a intabulat d-nul Ordace Simion pe acele 
numere topografice,faptul  ca  a  intabulat  mai mult  decat  ia  revenit  dupa Scurtu Ironim, lucru 
consimtit de d-nul Ordace Simion la data intabularii respectiv anul 1997 iar acuma si daca ar fi sa 
intabule prin succesiune dupa defunctul Scurtu Ironim iar reveni,la toti mostenitorii, aproximativ 1 
mp. Ar trebui ca d-nul Ordace Simion sa se gandeasca ca este angajat al Primariei prin Ocolul 
Silvic Sant si sa se gandeasca la acei copii care pot sa cada peste zidiul de la scoala orcand. 

Despagubire nu se poate face deorece d-nul Ordace Simion nu este proprietar,sa dezbata 
succesiunea sa prezinte un act de proprietate si atunci se poate discuta, pana atunci este proprietar 
comuna fiind in domeniul public acest teren, conform HGR nr.905/2002.

7. D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva considera ca este necesar a se face 
gardu pentru protectia copiilor iar d-nul Ordace Simion sa ne dea in judecata si daca va castiga se 
va proceda conform sentintei pronuntate.

In  continuoare  d-nul  Calus  Ioan-secretarul  comunei  Parva,  prezinta  adresa  Institutiei 
Prefectului nr.II/D/15.632/116 din 04.09.2014 cu privire la aderarea primarului si a consilierilor 
local la un alt partid.

D-nul Primar Strugari Ioan-prezinta d-nilor consilieri situatia cu Directia Silvica Bistrita-
Nasaud, mentionand faptul ca exista o datorie de 70.000 lei fapt pentru care Directorul Ivan nu 
vrea a preda padurea la Asociatia Izvorul Somesului Sant. 

In discutiile avute cu d-nul ing.Ivan s-a ajuns la intelegerea ca, consiliul local sa desemneze o 
persoana care sa semneze un act prin care Primaria sa se angajeze ca in termen de 30 de zile de la 
predare sa se achite suma datorata Directiei Silvice Bistrita-Nasaud.



Deasemenea  cere  d-nilor  consilieri  ca  maine  16.09.2014  este  programata   o  intalnire  la 
Directia Silvica Bistrita-Nasaud cu directorul Ivan si ing.Miron la care ar fi bines a fie si catva 
consilieri local la aceasta intalnire.

8.D-nul Ordace Simion-localnic,cere sa fie desemnat el pentru a semna.
D-nul Rus I.Ioan –presedintele de sedinta se intreaba daca Directia Silvica Bistrita-Nasaud 

va avea incredere in persoana fizica?
D-nul Primar spune ca si dansul poate fi desemnat si sa mearga cu dansul,maine, cativa 

consilieri.
Se supune la vot ca d-nul Primar Strugari Ioan sa fie desemnat pentru a semna actul pentru 

plata datoriilor in termen de 30 de zile de la predarea gestiunii(padurii) de catre Directia Silvica 
Bistrita-Nasaud.

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba  cu  votul  “pentru”a 9  consilieri,d-nul  Calus  Toader-
Vasile  se “abtine”.

Se arata disponibili pentru a participa maine la intalnirea de la Directia Silvica Bistrita-
Nasaud d-nii consilieri;Singiorzan I.Vasile,Birte Natu si Cicedea Dumitru.

Se  supune  la  vot  si  se  aproba  cu  votul  a  7  consilieri  “pentru”  ca  d-nii  consilieri  sus 
nominalizati sa participe la discutiile de Maine.

Presedintele  de  sedinta  Rus  I.Ioan  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,
                          RUS I. IOAN                       CALUS IOAN


