
                              ROMA�IA

          JUDETUL BISTRITA �ASAUD

CO�SILIUL LOCAL AL COMU�EI PARVA

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

Incheiat astazi 24.06.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.49/17.06.2013,la initiativa acestuia.

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.

La sedinta mai sunt invitati si absolventii clasei a VIII-a de la Scoala Generala “Vasile 

Scurtu” Parva.

Presedintele  de sedinta  d-na Flore  Marina,supune spre  aprobare  procesul-verbal  de  la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

D-na Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:

 

          O R D I � E    D E    Z I :

1.Informare cu privire la stadiul incasarilor impozitelor si taxelor locale pe pana la 

aceasta data.

Informeaza:Burdeti Mariana-inspector asistent.

2.Hotarare (proiect) privind incheierea executiei bugetare pe anul 2012.

Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.

            Se supune la vot ordinea de zi.

�efiind alte propuneri,este aprobata cu votul “pentru” a 11 consilieri  din totalul  de 11 

prezenti.

D-nul Primar,Strugari Ioan, prezinta materialul de la primul punct al ordnei de zi, in cifre, 

care s-au incasat pana la aceasta data la impozitele si taxele locale.Debitele si incasarile.

Ar trebui ca la aceasta data sa fie mult mai multe incasari. Functionarul care raspunde de 

aceste incasari trebuie sa faca toate procedurile legale referitoare la amenzi.

Veniturile  dupa animale se platesc la A.F.P.-�asaud. Avem problema cu unele persoane 

cvare nu sunt in tara si care au de platit amenzi si impozite restante.Daca un avem incasari nu 

primim nici bani.

Se trece la Discutii:

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata faptul ca, a inteles ca in procent de 50% sunt 

incasate impozitele si taxele, se mai pot incasa.

Exista o factura de la Bistrita in valoare de 960 lei,pe Primaria Parva, din anul 2012 fiind 

pentru Biserica Ortodoxa Parva. Se stie de ea si care este solutia?

Sunt caramizi care trebuiesc aduse,care sunt platite. D-nul Brigadir Singiorzan V.Vasile si-

a luat angajamentul ca aduce aceste caramizi si nu a facut-o si aici trebuie gasita o solutie pentru a 

se  aduce  caramizile.Preotul  nu  vrea  sa  comunice.�u-i  putem trage  la  raspundere  pe  consiliu 

parohial deorece ne depasim atributiile.

2.D-nul Birte �atu-consilier, considera ca solutia pentru transportul caramizii ar fi ca toti 

care detin masini mari sa contribuie a aduce aceasta caramida.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde d-nul Primar Strugari Ioan prezinta amanuntit 

súmele propuse in plan si cat s-a realizat si motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari privind 

incheierea executiei bugetare pe anul 2012.

D-nul Primar mai arata ca; sunt problema referitoare la lucrarile care sunt incepute la 

drumuri.Daca un proiect nu se realizeaza, primaria intra in insolventa astfel ca; sunt datori de 10 

milioane de lei la Dimex. Avem problema cu drumul forestier axial cu cei cu MHC-ul.



3.D-nul Rus I.Ioan-consilier,face referiré la faptul ca proiectul cu hidrocentraleleau fost 

propusi pe distante mici nu mari, nu ar trebui sa amane atata.

Primarul comunei,d-nul Strugari Ioan arata faptul ca;cei cu MHC-ul au autorizatie pentru 

constructia hidrocentralelor eliberata de Consiliul Judetean Bistrita-�asaud.

Se supune la vot hotararea privind incheierea executiei bugetare pe anul 2012.

Consiliul  local  Parva,  analizeaza  si  aproba,  adoptand  hotararea  nr.  21,cu  votul  a  11 

consilieri  ,,pentru,, din totalul de 11 in functie,fiind prezenti la sedinta11 consilieri.

In continuoare se trece la diverse problema:

1.D-nul  Cicedea  Dumitru-consilier,intreaba,ce  datorii  sunt  la  Directia  Silvica  Bistrita-

�asaud?

Primarul raspunde ca; sunt datorii pentru impaduriri si paza.

Profitul nu este pentru acest an.Contractul de administrare pentru padure vazut de Curtea 

de conturi  este supus impozitarii.Cheltuielile cu padurea la alte comune sunt mult mai mari decat 

la noi.

2.D-nul Finegari Petru-consiliier,intreaba daca la Bancu sunt problema in acest sens cu 

administrarea padurii?

Primarul spune ca nu avem problema cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor.

3.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba ca; noi nu avem nici un beneficiu de la padure, 

nu avem nici un ban?

4.D-nul Rus V.Ioan-consilier, arata faptul ca, sunt foarte scumpe lucrarile de impadurire, 

fiind scumpi puietii iar de la padure a inteles ca s-a platit si la amenajamentul silvic.

5.D-na Flore Marina-consilier,intreaba daca s-a facut vreun contract de administrare cu 

Directia Silvica Bistrita-�asaud si pe cat 1 an….10 ani, pe cat timp?

D-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva,arata faptul ca s-a incheiat un contract de 

administrare cu Directia Silvica B-� pe perioada de 1 an pe care la semnat dansul si nu este un 

act  aditional,aratand  contractul  d-lor  consilieri,contract  ce  trebuie  autentificat   asa  cerand 

legislatia in vigoare.

D-nul Rus I.Ioan-consilier,considera ca,ar trebui chemati  sefii  de lucrari  de la lucrarile 

forestiere pentru o discutie.De asemenea sa fie chemati directorii de lucrari si oamenii care detin 

teren in zona.  

Primarul arata faptul ca, acestia vin joia viitoare asa ca cine doreste sa vina la o discutie. 

Cu detinatorii de teren s-a discutat si este treaba lor nu a consiliului local sau a Primariei.

Este necesar a se intabula cat de repede torentii si terenurile si obiectivele de pe masura 322 si 

125. Drumul forestier nu exista pe hartile de Carte funciara.

Presedintele de sedinta Flore Marina 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.

     PRESEDI�TE DE SEDI�TA,            SECRETAR,

                         FLORE MARI�A                       CALUS IOA�


