
                              ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

        P R O C E S    V E R B A L

Incheiat astazi 22.11.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 155 din 11.11.2013,pentru analizarea si 
aprobarea a 3  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 
Cicedea Dumitru.

La sedinta mai participa si angajatii primariei comunei Parva.
D-nul  Strugari  Ioan-Primarul  comunei  Parva,cere  d-nilor  consilieri  propruneri  pentru 

alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni.
D-nul  Calus  Toader  Vasile-viceprimarul  comunei  il  propune  pe  d-nul  Buhai  Teodor, 

propunere care este supusa la vot si aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 11 in 
functie, adoptand hotararea nr. 26.

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.Hotarare (proiect) privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.
Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

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

        3.Hotarare  (proiect)   privind   efectuarea  demersurilor legale  si  aprobarea  asigurarii  de 
servicii  judiciare  de  consultanta,de  asistenta  si/sau  de  reprezentare  specializata  a   unitatii 
administrativ teritoriale Comuna   Parva.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.
       4.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-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva care prezinta si motiveaza 
necesitatea adoptarii unei hotarari pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2013, pe capitol,articole si cifre,proiect de hotarare de la punctual 2 al ordinei de zi.

Se trece la discutii:
1.D-nul  Strugari  Ioan-primarul  comunei  mai   arata  faptul  ca  Scoala  Generala  “Vasile 

Scurtu” Parva a mai depus la Consiliul local o adresa prin care cere plata pentru naveta cadrelor 
didactice cu microbuzul scolii la care se anexeaza facturile pentru combustibil. Dansul a discutat cu 
conducerea scolii si s-au inteles a achita scoala pentru cat a mai ramas din acest an urmand ca in 
noul an sa se deconteze de primarie aceasta diferenta dar se vede ca nu se respecta o intelegere iar 
primaria nu mai are de unde plati.Sumele nu sunt prinse in proiectul de hotarare cu rectificarea 
bugetului deorece nu sunt surse dee finantare. Pentru transportul elevilor sunt bani si se va deconta 
combustibilul de catre primarie iar 6 mii de lei pentru naveta cadrelor didactice nu este suma care 
sa  acopere  cheltuielile.Este  necesar  a  se  pronunta  si  consiliul  local  in  acest  sens  deorece  este 
L.1/2011,legea invatamantului, care ne oblige la plata acestor cheltuieli,dar cu intelegere se poate 
face orice. 

2.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei, arata faptul ca;in acest an nu mai sunt 
bani pentru scoala iar pentru anul viitor sa se faca un protocol cu scoala prin care, la inceput de an, 
sa se stabileasca cat poate achita primaria din sumele cheltuite cu naveta cadrelor didactice, astfel 
incat sa ne putem incadra in cheltuielile cu bugetul de pe anul 2014.



3.D-nul Finegari Petru-consilier,face referire la faptul ca;mai sunt 4 apartamente la blocul 
din comuna,sa se mai caute gazda la casele din comuna si sa se mai stea si aici pentru ca, nu se  
cunosc bine cadrele didactice cu parintii elevilor lor.

4.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,arata  faptul  ca;  dansul  face  parte  din  Consiliul  de 
administratie al scolii dar nu a fost invitat niciodata la vreo sedinta al acestuia. Considera ca, asa 
cum negljeaza scoala pe reprezentantii consiliului local si pe primar asa ar trebui sa facem si noi.

Consiliul local ia act de faptul ca nu sunt bani pentru plata navetei cadrelor didactice.
Secretarul comunei cere presedintelui Comisiei Studii, Activitati  Economico-Financiare si 

Administrarea  Domeniului  Public  si  Privat  al  Comunei,  Amenajarea  Teritoriului  si  Urbanism, 
raportul  acestei  comisii  asupra  proiectului  de  hotarare,  raport  care  este  inmanat  secretarului 
comunei Parva.

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.  27  ,cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se  trece  la  analizarea  celui  de-al  doilea  proiect  de  Hotararea privind   efectuarea 
demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii judiciare de consultanta,de asistenta si/sau de 
reprezentare specializata a  unitatii administrativ teritoriale Comuna   Parva.

D-nul Primar Strugari  Ioan-explica si  motiveaza necesitatea  adoptarii  acestui  proiect  de 
hotarare, aratnd faptul ca;avem diferite situatii in care este necesar ca cineva sa ne reprezinte in 
instanta de judecata,dand cateva din litigiile pe care le avem si ca; este nevoie sa stabilim un avocat 
care  san  e  reprezinte.  Prezinta  Decizia  Curtii  de  Conturi-Camera  de  Conturi  Bistrita-Nasaud, 
explicand necesitatea de a face un proces pe instante cu unele aspecte din Decizie si in special cu 
Directia Silvica Bistrita-Nasaud cu care avem contractul de administrare cu padurile.

Prezinta situatia cu procesul pe instante cu terenul de la Brigada Silvica la care s-a dat  
avocatului,  pana acuma, suma de 5 mii lei  si  ca la avocatul care va fi  ales sa ne reprezinte in 
instante suma este de aproximativ 1000 lei/luna.

Se trece la discutii asupra acestui proect de hotarare.
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei, arata faptul ca; nu sunt bani prinsi in 

buget  pentru a plati  aceste facturi  si  considera ca ar fi  bines  a se  astepte aprobarea bugetului 
pentru anul 2014 si apoi sa adoptam o hotarare.

2.Secretarul comunei face referiré la art.21 alin.(3) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata.

3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba, se va trece in organigrama primariei sau nu?
Primarul comunei,d-nul Strugari Ioan, raspunde  ca; nu va fi trecut in organigrama si se va 

face o conventie cu acesta,asa cum avem si cu programul de buget,impozite si taxe local si agricol.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect)  privind  efectuarea 

demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii judiciare de consultanta,de asistenta si/sau 
de reprezentare specializata a  unitatii administrativ teritoriale Comuna   Parva. .

Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,adoptand  hotararea  nr.  28,  cu  votul  a  10  consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.

Se trece la Diverse.
1.D-nul  Calus  Toader-Vasile-viceprimar,arata  faptul  ca,pe  drumul  forestieri  nu  s-a  lasat 

treceri peste santuri in locurile unde se iesa in munte si diferite zavoaie. Trebuie chemmati dirigintii  
de santier.La Cires  s-a dat  cu un lemn in sant si  s-a spart  betonul,Padurarii  un sunt atenti  la  
lucrarea facuta pe drumul axial forestier Rebra si nici politia.

S-au tras lemne pe asfalt,la Izvorul Rau, din cantonul lui Rus George au fost trecute la d-nul 
Rus V.Ioan pe drumul de la Izvorul Rau,peste drumul asfaltat.

2.D-nul Rus V.Ioan-consilier(padurar de canton)-arata faptul ca;intradevar la Cires cineva a 
dat cu un cereu si a lovit santul dansul o sa-l depisteze si va fi dat la politie. Trebuie facuta o adresa 
si catre domnii politisti pentru a urmari ingrijirea drumului forestier.

3.D-nul  Primar  Strugari  Ioan-arata  faptul  ca  sa  discutat  cu  o  firma  de  consultanta  si 
intentioneaza  a  se  amenaja  drumurile  de  la  Valea  Vinului,Dealu  Vinului,Valea  Paltinului,Valea 
Bradatelului si altele.Se vor face proiecte pe finantare europeana.

4.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, intreaba daca se vor incepe lucrarile la torenti si cand?



D-nul  Primar  explica  ca;  s-a  facut  liicitatia  inca  din  luna  septembrie  2013-s-a  semnat 
contráctele pentru proiect si executia lucrarilor, proiectul fiind castigat de firma SC Dioliv SA Cluj-
Napoca iar executarea lucrarilor s-a cdastigat de SC Dimex Company 2000 S.R.L.Rebra si explica 
etapele pe care trebuie sa le parcurgem.Inca se mai poarta discutii din ce se vor face si modului cu 
se vor executa.

5.D-nul Finegari Ioan-consilier,intreaba daca s-a mai facut ceva in a se incheia un contract 
de administrare cu vreun ocol silvic?

Primarul comunei arata faptul ca sunt oferte facute de catre anumite ocoale dar acestea sunt 
mai vechi. Trebuie sa cerem oferte la ocoalele silvice Telciu,Somes-Tibles,Feldru,Singiorza Bai si 
altele pentru a fi analizate.  Nu se poate lua o hotarare daca nu sunt respectate prevederile legilor in 
vigoare. Explica ce inseamna un contract de prestari servici si cel de administrare.

Viceprimarul  comunei  Parva,Calus  Toader-Vasile  arata  faptul  ca,  dansul  a  fost  la  d-nul 
Muresa, seful Ocolului Silvic Somes-Tibles,a discutat asupra incheierii unui contract cu acest ocol 
silvic dar a spus ca nu va incheia contract fie el de orice fel pana nu merge primarul sa discute cu  
dansul.

Pe  noul  amenajament  avem  suprafata  de  2059  ha.  de  padure  la  contract  si  noi  platim 
cheltuielile dupa suprafata de 2167,8 ha.De ce, unde sunt hectarele diferenta?

In continuoare d-nul Primar al comunei Strugari Ioan-prezinta un tabel cu acordarea a 5 
mc.  lemn  de  foc  pentru  anumite  persoane  cu  problema  de  sanatate,bisericile  din  comuna  si 
Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel din cantonul d-nului Alexi Ioan-Valea Paltinului.

Consiliul local analizeaza si aproba cu votul a 10  consilieri “pentru”.
Da citire,in continuoare, unui borderou a d-nului Rus George pentru persoanele care au luat 

lemn de foc din partida dansului.
Se constata ca;numele si numérele de casa sunt eronate si-l roaga pe d-nul viceprimar sa 

clarifice aceasta problema.
Consiliul local nu se pronunta pana ce nu se clarifica aceasta situatie.
D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar, arata faptul ca; nu se intelege de d-nii padurari ca; 

este necesar ca,fiecare persoana care solicita lemn de foc,sa depuna la Primaria comunei Parva-
registratura, o cerere prin care sa solicite cantitatea,partida si padurarul.

Prezinta situatia primita de la Directia Silvica Bistrita prin care se arata la o prima pagina 
ca,  un exista compensatii  iar la un tabel se regaseste compensatii  la motorina in suma de 1200 
lei/luna, cine consuma aceasta motorina?

6.D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba; cine a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli a 
comunei pe linie de ocol silvic? Este deacord cu incheierea unui contract de prestarii servicii si nu 
este deacord cu contract de administrare.

D-nul Primar raspunde;eu l-am aprobat dar intr-un BVC se prinde ceva ce urmeaza a se 
realiza, nu ai súmele in cont la data respectiva.Trebuie cerut la mai multe ocoale,oferta atat pentru 
contract de prestarii servicii si pentru contract de administrare.Domnul viceprimar sa faca luni 
25.11.2013 adresa la mai multe ocoale silvice pentru a se putea analiza ofértele. 

Toate cheltuielile de 1,5 euro/ha.cu contractul de amenajare sunt pentru plata salariilor la 
personalul silvic,impaduriri,descoplesiri,regenerari.

D-nul viceprimar arata faptul ca; odata ce este un fond de regenerare de ce mai platim noi 
aceste lucrari?

D-nul Primar mentioneaza faptul ca; acest fond de regenerare este pe lege si el trebuie sa 
existe in permanente.Puietii se  platesc din fondul de regenerare.

Se pune in  discutie,de  catre  d-nul  Strugari  Ioan-primarul  comunei,  cererea d-nului  Rus 
George din comuna Parva,nr.283,judetul Bistrita-Nasaud care solicita scutirea de la plata taxei de 
salubrizare.

Consiliul local analizeaza si nu aproba scutirea deorece este impus pe acest an si masina 
trebuie platita deorece vara urca pana la dansul.

D-nul Primar al  comunei  Parva prezinta situatia cu masa lemnoasa de la  Cosna,judetul 
Suceava,explicand d-nilor consilieri ca; un mai avem cota de taiere datorita calamitatilor din 2010 
dar Ocolul Silvic Dorna Candrenilor a trimis un APV  cu o cantitate de 241 mc. cu un pret de 
pornire la licitatie de 37 lei/mc. pret pe care dandu-l considera mic.



6.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata faptul ca;a fost la padurea de la Cosna cu d-nul 
Ordace Simion si Rus V.Ioan si a constatat ca, se tau lemne de lucru bune si cele calamitate sunt pe  
picior si ramasa in parchet.

Se spupune votului d-nilor consilieri care sunt deacord cu vanzarea cu votul “pentru” a 10 
consilieri.

Primarul  comunei  Parva,d-nul  Strugari  Ioan,  prezinta  lista  cu  partizile  de  masa 
lemnoasa,pe fiecare partida, din cota anului 2014 si preturile stabilite de Directia Silvica  Bistrita-
Nasaud-Ocolul Silvic Bistrita.Acest aspect este pentru a se analiza de catre d-nii consilieri si intr.-o 
sedinta urmatoare sa fie aprobata prin hotarare a consiliului local.

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,propune sa nu fie partida aprobata  sub 50 lei/mc.
D-nul Finegari Petru-consilier,considera ca nu este bines a aprobam aceste partizi pana nu 

incheiem un contract cu un ocol silvic si apoi sa hotaram.
D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,considera ca, este obligatoriu sa aprobam aceste partizi 

deorece  ele  sunt in amenajament ca exploatare  si  cu orice  ocol  silvic  vom fi  se  va  respecta  ce 
hotaraste consiliu local.

7.D-nul Rus I.Ioan-consilier,propune ca la toate partizile din lista prezentata sa se aplice un 
procent de majorare cu 30%.

D-nul Finegari Ioan-consilier,propune ca la fiecare partida sa se aplice o majorare a pretului 
cu 100 de lei.

Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta, propunerea d-nului Finegari Ioan care este  
aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru”.

D-nul Singiorzan I.Vasile,consilier, intreaba daca pe d-nul Ordace Simion este angajat sau 
nu?

D-nul Primar al  comunei explica faptul ca nu putem face angajari daca nu avem buget 
pentru asa ceva,Prefectura respingand orice propunere de aviz catre Guvern. 

8.D-nul Birte Natu-consilier,se declara nemultumit pentru cheltuielile cu combustibilul la 
contractual  de  administrare  cu  padurea,spunand ca  acest  consum nu  se  justifica  si  ca  trebuie 
solicitate foi de parcurs,bonuri de benzina pentru a sti si consiliul local cine consuma motorina sau 
benzina.

Presedintele de sedinta Buhai Teordor 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


