
                       ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

                                            PROCES  -  VERBAL 

 

Incheiat   azi   28.12.2012   cu  ocazia  sedintei  ordinare  a Consiliului  local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia  primarului comunei Parva nr.117/13.11.2012,urmare  necesitatii  

adoptarii  a  5  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 11 conslieri din totalul de 11 in functie. 

 La sedinta mai participa si angajatii Primariei comunei Parva,d-nul Ordace Simion si 

Branduse Nicolae. 

D-nul Primar Strugari Ioan,solicita a se face propuneri pentru a fi ales un presedinte de 

sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

D-nul Consilier Moisa ioan il propune pe d-nul Cicedea Dumitru. 

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

toutalul  de 11 prezenti. 

D-ul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de  la sedinta 

anterioara.Consilierii  analizeaza si aproba procesul verbal  cu votul a 11 consilieri”pentru” din 

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

             Domnul  presedinte de sedinta Cicedea Dumitru prezinta si  supune la vot   urmatoarea: 

  

     O R D I N E   D E  Z I : 

 

 1.Informare cu privire la Decizia Camerei de Conturi a judetului Bistrita-Nasaud. 

     Informeaza d-nul Primar-Strugari Ioian 

 2.Raport asupra activitatii desfasurate la Registrul agricol si a controlului efectuat de 

Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,Directia Judeteana de Statistica,Directia Agricola si 

D.G.F.P. Bistrita-Nasaud. 

     Informeaza d-na Palage Maria-Inspector asistent. 

 3.Hotarare(Proiect) cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva 
 4. Hotarare(Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2013. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

 5. Hotarare (Proiect) privind  modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea 

de Precolectare, Colectare şi Transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de 

Transfer şi al Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa Năsăud. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

 7.Hotarare(Proiect) cu privire la acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei 

Parva,post- mortem,fostului preot Ciocarla Emil. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

 6.Hotarare(Proiect) cu privire la acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei 

Parva,d-nului Scurtu Gheorghe din comuna Parva,nr.440,judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primarul comunei Parva. 

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

votul „‟pentru‟‟ a unui numar de 11 consilieri din totalul de11 prezenti. 

Primarul expica necesitatea convocarii acestei sedinte ordinare,prezentand totodata 

materialul de la primul punct al ordinei de zi,explicand pe puncte constatarile facute de catre 

Camera de conturi Bistrita-Nasaud,insistand la modul de instituire a taxelor speciale deorece nu 

putem plati din bugetul statului aceste taxe si fiecare serviciu trebuie sa-si aiba finantarea lui. Astfel 

pentru apa si canalizare, in hotararea pe care o vom adopta trebuie sa avem in vedere acest aspect. 



De asemenea se arata de catre d-nul Primar Strugari Ioan,faptul ca; dansul va fi tras la 

raspundere de controalele Curtii de conturi deorece este ordonatorul principal de credite si nu poate 

plati nici un serviciu care se face populatiiei acestei comune. Pentru incalcarea acestor 

prevederi,primarul este sanctionat penal. 

Se trece la discutii : 

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

prezentate,pentru servici? 

Primarul raspunde ca ; suma serviciilor este functie de contractul incheiat cu cei care executa 

aceste servici si daca nu se achita serviciul atunci se reziliaza contractul si apoi… cu cine-l faci ? 

Se da cuvantul d-nei Palage Maria-inspector asistent responsabila cu registrul agricol care 

prezinta materialul de la punctul 2 al ordinei de zi. 

Nu sunt discutii asupra acestui punct. 

In continuoare,Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan-prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la instituirea unor taxe speciale,motivand si explicand necesitatea adoptarii acestei 

hotarari. La apa si canalizare nu a pus nimic urmand ca d-nii consilieri sa gandeasca si sa aprobe o 

suma. Dansul, asa cum s-a mentionat si de Curtea de Conturi si s-a mai discutat si cu alte ocazii, fara 

a se face un contract de gospodarire cu AQABIS-ul Bistrita nu vede problema rezolvata dar, nici nu 

poate accepta ceea ce se mai discuta prin sat. 

Se trece la discutii : 

1.D-nul Singiorzan Vasile-consilier ;face referire la faptul ca ; cetatenii comunei cer 

consiliului local sa nu vindem apa si personal considera ca odata data la AQABIS ei vor face ce vor 

cu noi, propune sa ramanem la sumele care le-am avut pana acuma. 

2.D-nul Finegari Petru-consilier,face mentiunea ca acest AQUABIS nu este o firma serioasa si 

dansul poate dovedi prin faptul ca ; dansul locuieste la Bistrita si plateste facturi mari iar serviciile 

sunt de proasta calitate. Nu este de acord cu contract incheiat cu aceasta societate. 

3.D-nul Buhai Teodor-consilier, considera ca ;trebuie gasita o solutie si sa nu ne dam cu 

aceasta societate, o sursa de finantare,o angajare la Primarie a doi muncitori daca atatea trebuie. 

Secretarul comunei intervine si arata doua aspecte cum ca ; pentru angajare nu se poate 

deorece OUG nr.63/2010 nu permite angajari fara aprobarea Guvernului iar daca nu se stabileste, 

prin hotarare de consiliu local, o suma care sa acopera cheltuielile dansul nu va putea contrasemna 

acea hotarare. Considera ca cel mai bine ar fi sa fie data gospodarirea acestor servicii AQUABIS-

ului Bistrita. 

D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva,arata faptul ca ; nici dansul nu este 

deacord cu faptul de a se incheia un contract cu AQUABIS-ul si propune ca aceasta hotarare sa fie 

reanalizata in sedinta urmatoare. 

Se supune la vot propunerea facuta de d-nul Calus Toader-Vasile,de catre presedintele de 

sedinta. 

Consiliul local analizeaza si aproba, propunerea facuta de d-nul Calus Toader-Vasile, cu votul 

a 11 consilieri “pentru” din totalul de11 prezenti. 

In continuoare,d-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva,prezinta si motiveaza necesitatea 

adoptarii unei hotarari privind  modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de 

Precolectare, Colectare şi Transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer 

şi al Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa Năsăud. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.____,cu votul a unui nr. de 11 

consilieri „‟pentru „‟ din totalul de 11 in functie. 

De asemenea,primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan-prezinta Hotararea(Proiect) cu 

privire la acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei Parva,post- mortem,fostului preot 

Ciocarla Emil, motivand totodata necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____, cu votul a unui nr. de 11 

consilieri „‟pentru „‟ din totalul de 11 in functie. 

Se prezinta de d-nul Strugari Ioan-Primarul comunei, Hotararea(Proiect) cu privire la 

acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei Parva,d-nului Scurtu Gheorghe din comuna 

Parva,nr.440,judetul Bistrita-Nasaud, explicand si motivand necesitatea adoptarii acesteia. 



Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____, cu votul a unui nr. de 11 

consilieri „‟pentru „‟ din totalul de 11 in functie. 

 Se trece la divese : 

 1.D-nul Ordace Simion-cetatean al comunei Parva,intreaba nu exista nici o forma de a finanta 

serviciile de apa si canalizare de la padure ?  

 2.D-nul Brandusa Nicolae ;angajat al Primariei ca muncitor calificat pentru intretinerea 

retelei de apa potabile,cere sa-i fie platit locul unde se afla bazinul de apa. 

 Secretarul comunei,intervine si arata faptul ca ; acest loc este in domeniul public al comunei 

dar atat domnul Brandusa este angajati al Primariei comunei Parva iar d-nul Ordace Simion doreste 

a fi angajat, trebuie sa stie ca dansi trebuie sa gaseasca surse de aduce venituri la Primarie si nu de a 

face cheltuieli.  

            Presedintele  de sedinta,domnul Cicedea Dumitru,constata ca;  nu  mai  sunt discutii la 

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

verbal in 2 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, 

                           CICEDEA DUMITRU                CALUS IOAN 

 


