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

 

 Incheiat astazi 25.04.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 87 din 08.04.2014,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 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 La sedinta mai participa si angajatii primariei comunei Parva d-na Andrei Mariuta si d-nii 

padurari Alexi Ioan si Rus George. 

Presedintele de sedinta d-nul Birte Natu,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Birte Natu,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

                 1. Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2013 a viceprimarului comunei si a 

consilierilor local si al raportului anual al primarului cu privire la situatia económico sociala a 

comunei Parva. 

            2.Hotarare (proiect) privind aprobarea incheiererii executiei bugetare pe anul 2013. 

      Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

      3.Hotarare (proiect) privind efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul constituirii 

precum si constituirea efectiva a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”   

cu personalitate jurídica,de drept privat si de utilitate publica. 

 Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

      4.Hotarare (proiect) privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare 

cu apa si canalizare din comuna Parva catre S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

      Initiator: Calus Toader-Vasile-viceprimar al comunei 

Parva. 

             5.Diverse. 

 

Nemai fiind alte problema ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 

aprobata in unanimitate de voturi de cei prezenti. 

 

D-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva prezinta raportul de activitate al dansului pe 

anul 2013 si strategia económico-sociala a comunei. 

Mai arata faptul ca turismul este prioritar pe fonduri ADI daca sunt bani pe axa respective 

si de vazut la echilibrarea de buget. Are in mapa strategia de dezvoltare si roaga d-nii consilieri sa 

faca propuneri de proiecte dar care sa fie concrete. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, intreaba,ce inseamna concret ADI si la ce se refera? 

Primaru ii explica care-i sunt intentiile si la ce sa gandit el a face astfel ca in ADI-ul respectiv 

sa intre si Runcul Salvei prin care a se rezolva problema celor 4,5 km. drum forestier de le Apa 

Rebrei care este incontinuoare de la drumul forestier al comunei Rebra. La fel este Telciul cu 

continuoare de la Rebrisoara respectiv de la Negru astfel se rezolva tot drumul forestier din bazinul 

Rebra. 

La fel s-a gandit a rezolva drumul de la Valea Vinului si a se continua drumul care-l fac cei 

de la orasu Singiorz-Bai pana in central comunei Parva. 

S-a discutat cu primaru din comuna Rebra si s-a convenit a se desclasifica drumul judetean 

astfel a se trece pe ADI. 



D-nul Singiorzan Vasile –consilier arata faptul ca, nu stie daca ar fi bine sau un, dar consiliu 

judetea nu se ocupa de intretinerea lui. 

2.D-nul Finegari Petru-consilier, arata faptul ca;este bine ce se propune dar sa ne gandim 

ca-l avem de intretinut dupa aceea si nu stie de unde vor fi bani. 

Se mai arat de catre primar ca, s-au inceput lucrarile la torenti care trebuiesc intabulati in 

CF precum si drumul forestier trebuie intabulat,sunt necesare sume pentru aceste lucrari. Prezinta 

intabularea de la sediul primariei si scoala. 

In continuoare se prezinta raportul de activitate a d-nului consilier Birte Natu. A fost 

deacord cu retragerea de la Ocolul silvic Bistrita,deorece padurea este gata si-l intreaba pe d-nul 

primar daca sunt gata demersurile cu Ocolul Silvic Sant. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei arata faptul ca, d-nul ing. Nechita este la Bucuresti 

la aceasta ora si ca s-au obtinut avizul de la ITRSV-Cluj. 

Se constata ca ceilalti d-ni consilieri nu au raport de activitate pentru care secretarul 

comunei arata faptul ca, in repetate sedinte, incepand cu luna decembrie 2013 ia rugat pe d-nii 

consilieri sa intocmeasca rapoartele de activitate. 

In continuoare se da cuvantul primarului pentru a prezenta Hotararea (proiect) privind 

aprobarea incheiererii executiei bugetare pe anul 2013,motiveaza si explica bugetul din 2013. 

 Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba, care sunt elevii cu bursa si care sunt 

institutiile datornice? 

Primaru comunei esplica si arata ca sunt acei elevi orfani. Cea mai datorinica institutie este 

Directia Silvica Bistrita-Nasaud cu care suntem in proces. 

2.D-nul Rus I.Ioan-consilier,intreaba pe primar daca este multumit cu incasarile pe anul 

2013? 

Primarul arata ca;partial este multumit dar avem cetateni restantieri carea u si peste 10 mii 

lei datorie cum ar fi un exemplu Birte Vasile din Spania. Au fost facute propriri pe conturi bancare 

urmeaza a se face sechestru pe bunuri. 

Se supune la vot Hotararea (proiect) privind aprobarea incheiererii executiei bugetare pe 

anul 2013. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.14, cu votul a 11 consilieri 

“pentru” din totalul de 11 in functie.  

D-nul Strugari Ioan-primarul comunei,prezinta si motiveaza Hotararea (proiect) privind 

efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul constituirii precum si constituirea efectiva a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”   cu personalitate jurídica,de 

drept privat si de utilitate publica. 

Se supune la vot de catre d-nul presedinte de sedinta, Hotararea (proiect) privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale in scopul constituirii precum si constituirea efectiva a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”   cu personalitate jurídica,de drept privat si 

de utilitate publica. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.15, cu votul a 11 consilieri 

“pentru” din totalul de 11 in functie.  

Se trece la analizarea celui de-al treilea proiect de Hotarare (proiect) privind aprobarea 

delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Parva catre 

S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

Primarul comunei-initiatorul proiectului de hotarare explica si motiveaza necesitatea 

adoptarii acestui proiect,prezinta adresa Consiliului judetean Bistrita-Nasaud prin care se arata 

necesitattea adoptarii acestei hotarari. 

Trebuie tinut cont,deasemenea, si de faptul ca; reteaua de apa si canalizarea sunt raportate 

statistic, sunt finantate cu bani europeni lucruri ce impun primarului a pune spre analiza acest 

proiect de hotarare. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, intreaba, daca se va trece retelele la AQUABIS acestia 

vor face racordul la canalizare pentru locuintele ce un sunt racordate si inspecial pe Lunca? 



Primarul raspunde;la cele care sunt lasate loc de racordare pana la limita proprietatii da iar 

la celelalte un se stie cum se va face. 

2.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,intreaba, se va taxa si apa fluviala? 

Primarul comunei da telefon directorului AQUABIS cares pune ca da dar pentru cei la care 

apa fluviala nu se scurge direct in canal mai trebuie discutat.  

3.D-nul Rus I. Ioan-consilier,intreaba,un se poate face delegarea doar pentru o perioada de 

2 ani si daca primarul are vreo idee cat se poate cheltui cu acest serviciu? 

Primarul comunei Parva raspunde ca nu se poate si toate cheltuielile vor fi autofinantate. De 

unde bani? 

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier propune sa se stabileasca o contributie pentru fiecare 

familia. 

Primaru arata faptul ca; nu poate lua bani de la cel din Dealul Vinului pentru plata acestor 

servicii care se fac in vatra satului. 

Presedintele de sedinta supune la vot Hotararea(proiect) privind aprobarea delegarii 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Parva catre 

S.C.AQUABIS S.A. Bistrita. 

D-nul Rus I.Ioan-consilier, propune sa vina cei de la AQUABIS si sa discutam cu ei si cu 

populatia. 

Primarul isi prezinta atributiile pe aceasta problema, faptul ca dansul raspunde in fata legii 

in aceasta situatie, exista un mastar plan, se pot imputa cheltuielile pentru realizarea acestor 

lucrari si se va trece la recuperarea sumelor astfel ca, este necesar ca domnii consilieri sa hotarasca. 

Orice serviciu trebuie platit, de a mai plati din bani publici nu se mai poate pentru ca 

implica o responsabilitate a ordonatorului principal de credite iar AQUABIS-ul este societatea 

autorizata in acest sens,ei vor face intretinerea analiza apei,contracte si tot ce implica aceasta 

activitate. Roaga pe domnii consilieri ca; fiecare dintre dansii sa-si exprime parerea. 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-in urmatoarea sedinta sa fie un delegat al AQUABIS-ului pentru 

a se explica mai bine ce inseamna delegarea acestei gestiuni si este deacord cu delegarea. 

2.D-nul Rus I.Ioan-sa fie o intalnire cu delegatii de la Bistrita si apoi vom vedea. 

3.D-nul Moisa Ioan-sa se amne pentru sedinta urmatoare si sa se mai discute si cu oamenii. 

4.D-nul Calus Toader-Vasile-este deacord cu AQUABIS-ul si sa se povesteasca cu 

conducerea acestei societati pentru a se adapta toate la conditiile noastre. 

5.D-nul Birte Natu-este deacord cu AQUABIS-ul nu vedem ca este o poluoare mare si sa nu 

se plateasca apa fluviala. 

6.D-nul Rus V.Ioan-este deacord ca proiectul sa fie amanat pentru urmatoarea sedinta 

pentru a se clarifica unele lucruri si cu populatia si considera ca trebuie facuta delegarea la 

AQUABIS. 

7.D-nul Finegari Petru-se abtine. 

8.D-nul Buhai Teodor-se abtine. 

9.D-nul Finegari Ioan-dansul Doreste sa fie curata apa fiind deacord cu cele aratate si de 

ceilalti consilieri. 

10.D-na Flore Marina-este deacord cu delegarea gestiunii la AQUABIS vrem sa ne 

consideram un stat european atunci sa ne comportam astfel. 

11.D-nul Cicedea Dumitru-este deacord cu delegarea gestiunii la AQUABIS. 

Consilierii local sunt deacord si amana stabilirea delegarii gestiunii pentru sedinta 

urmatoare. 

Se trece la diverse. 

1.D-nul strugari Ioan-primar al comunei Parva,prezinta din nou Lista de partizi de la Cosna 

cu pretul de vanzare de 50 lei/mc. 

Consiliul local analizeaza si aproba cu votul “pentru”a 11 consilieri. 

Primarul comunei Parva mai solicita domnilor consilieri a aproba prelungirea contractului 

de administrare cu Directia Silvica Bistrita pana la obtinerea finala a tuturor avizelor pentru 

asocierea cu O.S.Sant asta insemnand ca pana in luna iunie 2014.Sa mearga din fiecare partid cate 

dun delegat la semnarea acestui contract. 



D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba,s-au facut bine lucrarile de plantat in aceasta 

primavara? Sa nu se mai exploateze nici un lemn pana nu se rezolva problema contractului. 

Primaru arata ca a fost dansul si a constatat ca lucrarile au fost facute in timp si considera 

ca bine. 

2.D-na Andrei Mariuta din comuna Parva nr.176,cere sa un se faca paraul pe Valea 

Gatejelor deorece dansa nu mai poate scoate lemne de pe proprietatea sa deorece Stefan Strugari 

nu o lasa pe terenul dansului.  

3.Secretarul comunei d-nul Calus Ioan reaminteste d-nilor consilieri obligatia fiecaruia de a 

intocmii Raportul de activitate pentru anul 2013,lucru ce a fost spus si in cele doua sedinte din 

decembrie 2014 si pana in sedinta de astazi. 

Presedintele de sedinta Birte Natu 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, 

                          BIRTE NATU                           CALUS IOAN 

 


