
                 ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

                                  PROCES  -  VERBAL 

 

Incheiat   azi   15.11.2012   cu  ocazia  sedintei  extraordinare  a Consiliului  local al comunei 

Parva,convocata prin Dispozitia  primarului comunei Parva nr.100 din 13.11.2012,urmare  

necesitatii  adoptarii  a  2  hotarari  initiate de d-ul primar  Strugari  Ioan. 

 La sedinta participa,conform registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 

presedintelui de sedinta,un numar de 9 conslieri din totalul de 11 in functie, lipsand nemotivat d-nul 

Singiorzan I.Vasile si Finegari Petru. 

 La sedinta mai participa si angajatii Primariei comunei Parva. 

D-ul Calus Toader-Vasile  -presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de  la 

sedinta anterioara.Consilierii  analizeaza si aproba procesul verbal  cu votul a 9 consilieri”pentru” 

din numarul celor 9 prezenti, din  totalul de 11 in functie . 

             Domnul  presedinte de sedinta Calus Toader-Vasile  prezinta si  supune la vot   urmatoarea: 

  

     O R D I N E   D E  Z I : 

 

 1.Hotarare(proiect) cu privind instrumentarea proiectului “REABILITARE CENTRU TURISTIC 

PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD” si depunerea unei cereri de finantare pe Masura 2.1-FEADR-

Axa 4 LEADER. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

2. Hotarare(proiect) privind instrumentarea proiectului “INFINTARE SI AMENAJARE PARC IN 

COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD” si depunerea unei cereri de finantare pe masura 

3.2-FEADR-Axa 4 LEADER. 

3. Diverse. 

 

 Nemai fiind propuneri la oridinea de zi, aceasta este supusa spre aprobare si aprobata cu 

votul „‟pentru‟‟ a unui numar de 9 consilieri din totalul de 9 prezenti. 

Primarul expica necesitatea convocarii acestei sedinte extraordinare,facand explicatii la ceea 

ce inseamna proiectele finantate din bani europeni si cum pot,aceste proiecte, sa fie finantate si sa 

beneficiem de aceste surse de finantare,motiv pentru care s-a intarziat si cu trimiterea documentelor 

catre dumneavoastra. 

Se trece la discutii : 

1.D-nul Finegari Ioan,consilier local ;intreaba,cat revine consiliului local sa plateasca din cele 

prezentate ? 

D-nul Primar,Strugari Ioan mentioneaza faptul ca ; 119,475 este TVA-ul. 

Considera ca ; este foarte bine sa se reabiliteze scoala,clasaele I-IV si cantina scolii. 

Se supune la vot Hotararea(proiect) cu privind instrumentarea proiectului “REABILITARE 

CENTRU TURISTIC PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD” si depunerea unei cereri de finantare pe 

Masura 2.1-FEADR-Axa 4 LEADER. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr._____,cu votul a 9 consilieri din 

toutalul  de 9 prezenti. 

Se prezinta de catre d-nul Primar, Strugari Ioan, Hotararea(proiect) privind instrumentarea 

proiectului “INFINTARE SI AMENAJARE PARC IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-

NASAUD” si depunerea unei cereri de finantare pe masura 3.2-FEADR-Axa 4 LEADER. 

D-nul Primar,Strugari Ioan,explica si arata;docunentatria intocmita de experti, la “Borcut “, 

harta este cea mai concludenta,va fi un spatiu de  recreiere. Se pot face multe dar sa intelegem ca; 

este necesar sa fim deacord toti. 

1.D-nul Barte Natu-consilier local;intreaba,la brigada nu se poate face un parc?  

D-nul Primar explica situatia cu procesul,pe instante, care va dura iar dupa ce se va pronunta 

o sentinta,intentia dansului,este sa faca ceva pentru copiii din acest sat. 

 



 

Se supune la vot; Hotararea(proiect) privind instrumentarea proiectului “INFINTARE SI 

AMENAJARE PARC IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD” si depunerea unei cereri 

de finantare pe masura 3.2-FEADR-Axa 4 LEADER. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr._____,cu votul a 9 consilieri “pentru” 

din totalul de 9 prezenti. 

 Se trece la divese : 

 1.Ordace Simion-cetatean al comunei Parva,intreaba… ? Cine a cumparat terenul unde este 

bazinul de apa,s-a facut o intabulare… ? De ce nu este trecut in domeniul public… ? Cu brigada 

unde este hotararea… ? 

 Secretarul,intervine si mentoneaza faptul ca ; daca bine intelege, d-nul Ordace Simion, a fost 

consilier cand s-a adoptat Hotararea nr.13/1999, a inventariat unor bunuri din domeniu public,asa 

ca ; a fost consilier la acea data, si nu trebuie sa faca atata scandal.Nu este nevoie de o hotarare si 

cum bine a spus d-nul Moisa Ioan, amenajamentul se fac la 10 ani,sunt facute pe Ua cu suprafetele 

care le au si de ce intrebam ? Da a spus fostul Primar Bodiu  ca ; la Leurda nu este mejda pusa, dar 

secretarul intervine si specifica,urmatorul aspect, sa vedem ca… ? Primaria comunei Parva poate sa 

faca dovada intabularilor,este usor sa povestim dar, sa nu facem probleme intre comunitati. 

 Nu este bine  sa sustinem,in permanenta, faptul ca ; este pamantul nostru… ?.Ne  judecam cu 

comunele limitrofe… ? Ce se vrea…scandal ? 

 D-nul Primar intervine si expica si accentuiaza faptul ca ;  Hotararea Guvernului Romaniei 

nr. 905/2002 a invlus toate bunurile din domeniul public,buinuri care le regasim in aceasta hotarare, 

este foarte bine sa mai aducem, in domeniul public,bunuri. 

 D-nul Moisa Ioan-consilier,explica ; ce inseamna studiul de amnenjamaent,faptul ca ; acesta 

s-a facut urmare unui Titlu de proprietate si nu are rost sa tot povestim,stie ca ; a fost de fata cand 

d-nul primar, Bodiu a recunoscut ca ; la Leurda o avem noi,comuna Parva,proprietate…nu stie. 

 Multumeste d-nului secretar ca ; nu ia aprobat 20 de mc. si faptul ca, la alti s-a putut aproba. 

 Secretarul comunei explica HG nr.85/2004 privind vanzarea de masa lemnoasa mentionand 

faptul ca;persoanelor fizice nu li se poate aproba mai mult de 5 mc. lemn si intreaba pe d-nul 

consilier Moisa Ioan,care altii ? 

 D-nul Moisa Ioan da exemple Biserica ortodoxa,Manastire si alte biserici. 

Secretarul comunei intervine si face mentiunea ca ; nu dansul aproba si consiliul local, d-nul 

Moisa Ioan a absentat de la acea sedinta,dar si in respectiva sedinta secretarul a spus ca; potrivit 

art.48 din Legea nr.215/2001 nu poate decat sa motiveze de catre dansul iar consiliul local aprobe 50-

100 mc. si  propune a se vedea prevederile art.124 din Legea 215/2001 si sa facem diferenta intre 

ceea ce inseamna persoana fizica si persoana juridica fara scop lucrativ. 

            Presedintele  de sedinta,domnul Calus Toader-Vasile,constata ca;  nu  mai  sunt discutii la 

sedinta si declara inchisa desinta consiliului local  drept pentru care s-a incheiat prezentul process 

verbal in 3 exemplare  din care unul se afisa la Avizierul de pe holul  Primariei comunei Parva,unul 

va fi pe Site-ul  iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR, 

                           CALUS TOADER-VASILE     CALUS IOAN 

 


