
               ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

                                  PROCES  -  VERBAL 

 

Incheiat   azi   26.10.2012   cu  ocazia  sedintei  extraordinare  a Consiliului  local al comunei 

Parva,convocata prin Dispozitia  primarului comunei Parva nr.98 din 09.10.2012,urmare  necesitatii  

adoptarii  a  4  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 10 conslieri din totalul de 11 in functie, lipsand motivat d-nul 

Moisa Ioan. 

La sedinta mai participa urmatorii invitati ; D-na prof. Gheorghe Cornelia-directorul Scolii 

Generale „‟Vasile Scurtu‟‟ Parva,d-nii Palage George si Calus Vasile,chirias la localul vechi al 

primariei. 

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 10 consilieri”pentru” 

din numarul celor 10 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.Informare  privind modul de organizare si functionare a anului scolar 2012-2013 la Scoala 

Generala “Vasile Scurtu”-Parva. 

                                                            Informeaza  d-na prof.Gheorghe Cornelia-directorul scolii. 

 2.Hotarare(proiect) cu privire la desemnarea in componenta Consiliului de Administrare a 

Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al Primarului si un reprezentant al 

Consiliului local al comunei Parva. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

3.Hotarare(proiect) privind revocarea Hotararii consiliului local Parva nr.12 din 24.05.2012 . 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

4.Hotarare(proiect) privind completarea Hotararii nr.13/24.05.2012 pentru vanzarea directa 

catre chirias a 4 apartamentede la Blocul cu 8 apartamente cuprins in inventarul domeniului privat 

al comunei Parva. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

5.Hotarare(proiect cu privire la numirea dirigintilor de santier pentru realizarea 

investitiei:”Drum forestier in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud”.  

6.Diverse. 

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

votul „‟pentru‟‟ a unui numar de 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

 Se da cuvantul d-nei prof. Gheorghe Cornelia-directorul Scolii Generale „‟Vasile Scurtu‟‟ 

Parva pentru a prezenta informarea de la punctul 1 al ordinei de zi. 

 Se trece la discutii: 

 1.D-nul consilier Finegari Petru, considera ca ;este necesar ca, odata cu incheierea 

contractului de munca la cadrele didactice sa se puna o conditie ca acestia sa nu mai poata parasi 

locul de munca,sa o duca pana la capatul carierei. 

 2.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier local-arata ca; trebuie sa ne cautam noi profesor ori 

Inspectoratul Scolar Bistrita-Nasaud sa se ocupe de acest lucru. Trebuie consultat Inspectoratul 

Scolar Bistrita-Nasaud. 

3.D-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva,explica faptul ca ; fiecare cadrul didactic este 

titular pe postul sau dar, legea permite a se detasa la alta scoala asa ca vin alte cadre didactice pe 

acea catedra care recomandabil ar fi sa fie calificati. Vina nu este a directorului de scoala si a 

legislatiei dar,trebuie sa tinem cont ca; nu se poate ingradi, de cineva,drepturile unui cadru didactic. 

 



4.D-na prof.Gheorghe Cornelia-directorul Sc.Gen.Parva doreste sa mai aduca la cunostinta 

d-nilor consilieri faptul ca; unitatile scolare trebuiesc,obligatoriu, sa fie imprejmuite, asta pentru 

protectia copiilor, la scoala mare tabla este distrusa si ploua in pod si exista un hornet care oricand 

este posibil sa cada pe copii. 

Se propune, de catre presedintele de sedinta, sistarea discutiilor. Se aproba si se da cuvantul 

d-nului Strugar Ioan-primarul comunei,care prezinta si motiveaza Hotararea(proiect) cu privire la 

desemnarea in componenta Consiliului de Administrare a Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva a 

unui reprezentant al Primarului si un reprezentant al Consiliului local al comunei Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.______,cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,in continuoare, da citire si motiveaza Hotararea 

(proiect) privind revocarea Hotararii consiliului local Parva nr.13 din 24.05.2012.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.______,cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

D-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva, da citire si motiveaza adoptarea unei hotarari 

privind completarea H.C.L.nr.12/24.05.2012 pentru vanzarea directa catre chirias a 4 aparta-

mentede la Blocul cu 8 apartamente cuprins in inventarul domeniului privat al comunei Parva. 

Se trece la discutii asupra acestui proiect de hotarare: 

1.D-nul Calus Toader Vasile-presedinte de sedinta (viceprimarul comunei Parva),arata faptul 

ca; de ce sa se vand aceste apartamente asa fara sa se prezinte o situatie a lor. De ce nu este informat 

despre aceasta situatie si se pune direct pe consiliul local si unde sunt contráctele de inchiriere? Nu 

va fi deacord cu vanzarea acestor apartamente. 

 2.Secretarul comunei arata situatia acestor apartamente si de ce s-a facut procedura la 

aceasta hotarare de catre Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud: 

 Dupa cum bine se stie de catre unii consilieri care au fost si in mandatul trecut, in luna mai 

2012 s-a adoptat  Hotararea nr. 12/2012 din care a lipsit contráctele de inchiriere a persoanelor la 

car ene referim si Raportul de evaluare a fost din 2009,raport care trebuia actualizat. Actualizand 

raportul si completand cu contractele de inchiriere,primarul comunei Parva d-nul Strugari Ioan a 

initiat acest proiect de hotarare. Subliniaza faptul ca; initierea unui proiect de hotarare se poate face 

de catre;primarul,viceprimarul comunei,consilierii local si de cetateni. Un este act cu carácter 

general asa ca; se discuta astazi pe consiliu local. Considera ca; súmele incasate din vanzarea acestor 

apartamente ar servi la acoperirea unor cheltuieli ale primariei. 

 Dumneavoastra d-nilor consilieri puteti aproba,completa propunerea initiatorului sau a fi 

reanalizata pe o alta sedinta. 

 Se supune la vot de catre presedintele de sedinta, retragerea si reanalizarea pe o alta sedinta a 

acestui proiect de hotarare. 

 Consiliul local aproba cu votul a 10 consilieri “pentru”, respingerea proiectului de hotarare. 

Se da cuvantul primarului comunei Parva pentru a presenta Hotararea(proiect cu privire la 

numirea dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei:”Drum forestier in comuna Parva, 

judetul Bistrita-Nasaud”. 

 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.______,cu votul a 10 consilieri 

“pentru” din totalul de 10 prezenti. 

Se trece la diverse. 

D-nul primar Strugari Ioan-prezinta urmatoarele: 

1.Ocolul Silvic Bistrita cere a fi scuita de plata taxelor S.C.Trans Tyflor S.R.L. pe perioada in 

care un a exploatata masa lemnoasa.  

Consilierii local analizeaza si aproba cu votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 10 

prezenti, abtinandu-se d-nul consilier Finegari Petru. 

Prezinta situatia creata cu d-soara Cojocaru Irina care solicita a i se asegura 1500 lei pe luna 

pentru activitatea de asistenta medical acare se asegura elevilor de la Scoala Generala “Vasile 

Scurtu” Parva. 

D-nul Calus Toader Vasile arata faptul ca; este necesar a se asegura ca un au nici un ban 

doar chirii de la chiriasii veterinari si stomatologie. El stie ca sunt 1500 lei/an si s-a facut un contract 

de comodat cu dirigintii pe o perioada nedeterminata. 



Consiliul local Parva analizeaza si nu aproba alocarea acestei sume, cu votul “impotriva” a 10 

consilieri din totalul de 10 prezenti. 

Se pune in discutie solicitarea d-nului Scurtu Vasile,nr.491 care solicita 5 mc.lemn de molid 

prin cererea nr.3071/2012. 

Consiliul local aproba cu votul a 10 consilieri “pentru”din totalul de 10 prezenti. 

Se pune in discutie cererea d-nului Strugari Toader din comuna Parva nr.47 care solicita 20 

mc. lemn de rasinos pentru reconstructia casei la care a avut un incendiu. 

Secretarul comunei face referire la prevederile la HGR nr.85/2004 cu privire la vanzarea de 

masa lemnoasa,aratand faptul ca; peste cantiatatea de 5 mc. este necesar  a se licita masa lemnoasa 

de catre un agent economic si apoi sa fie vanduta catre persoanele nevoiase. 

Se supune la vot si consiliul local aproba cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 10 

prezenti cantitatea de 5 mc. 

Se pune in discutie,de catre d-nul Strugari Ioan,primarul comunei,plangerea facuta de catre 

Iniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene cu privire la rehocarea partiala a H.C.L. nr.13/1999 cu 

privire la insusirea inventarului d-meniului public al comunei Parva,mai precis la terenul de la 

Districtul Silvic Parva si cel vizavi de Dumitrean Ioan. 

Consiliul local  analizeaza si nu aproba,votand “impotriva” pentru revocarea partiala a 

hotararii, cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

In continuoare,primarul comunei,d-nul Strugari Ioan,prezinta intentiile sale pentru a accesa 

fonduri europene prezentand o documentatie GAL. 

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,prezinta situatia statiei de epurare,aratand 

necesitatea organizarii acestei activitati,faptul ca; este necesar a se angaja personal la aceasta statiei 

iar posturile sunt blocate si fonduri pe buget un avem. Trebuie sa ne gandim ce vom face pe viitor. 

Se ca cuvantul d-nului Calus Vasile-chirias al sediului vechi al Primariei comunei Parva, 

acesta prezentand sitatia cu contractul de inchiriere, explicand faptul ca; dansul a facut o serie de 

investitii in acest local si vrea sa mai investeasca dar trebuie clarificate niste lucruri si anume; cine-l 

va despagubii daca la expirarea contractului in anul 2014 un i se va mai aproba inchirierea localului 

de catre dansul?  

Secretarul comunei Parva considera ca; este necesar a fi reanalizat contractul,eventual facut 

un act aditional la acesta si puse niste clauze in contract care sa-l indreptateasca la despagubiri pe d-

nul Calus Vasile in situatia ca un va mai castiga licitatia pentru inchiriere, asta in situatia in care vor 

fi mai multi doritori a inchiria acest spatiu.  

            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 www.primariaparva.ro  iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR, 

                           CALUS TOADER-VASILE     CALUS IOAN 

 

http://www.primariaparva.ro/

