
                              ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat astazi 29.10.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 152 din 24.10.2013,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 11 consilieri din totalul de 11 in functie.

La sedinta mai participa si  angajatii  primariei  comunei  Parva,angajatii  Ocolului  Silvic 
Bistrita,D-na director prof.Gheorghe Cornelia si un numar de 16 cetateni din comuna.

Presedintele  de  sedinta  d-nul  Rus  I.  Ioan,supune  spre  aprobare  procesul-verbal  de  la 
sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

D-nul Rus I.Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :

         1.Informare privind activitatea  scolara din comuna PARVA in  anul scolar 2012/2013 si 
inceputul anului scolar 2013/2014. 
                                                      Informeaza director prof. Cornelia  Gheorghe
         2.Informare privind  serviciul de apa si canal din comuna PARVA.
                                                                       Informeaza viceprimar Calus Toader-Vasile
        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.Hotarare(proiect) privind aprobarea incredintarii mandatului special primarului sa voteze  
si sa semneze pe seama si in numele comunei Parva adoptarea hotararii privind aprobarea Listei 
de investitii prioritar pentru proiectul   “Extinderea si modernizarea  infrastructurii de apa si apa 
uzata din judetul Bistrita-Nasaud”.                                     

Initiator :Strugari  Ioan- primarul comunei PARVA.
       5. Hotarare(proiect) privind insusirea “Contractului de colaborare dintre SC ALESIS SRL si 
Consiliul  Local  al  comunei  Parva in  vederea implementarii  proiectului   hidroenergetic-MHC- 
Parva.

Initiator: Strugari Ioan- primarul comunei   Parva.
       6.Diverse.

- informare asupra necesitatii inceperii demersurilor pentru un contract de servicii cu un 
Ocol Silvic.

- petitii depuse de Ordace  Simion ,scoala generala Parva si  Ramona  Obrace.
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-nei  director  prof.Gheorghe  Cornelia  care  prezinta  informarea  de  la 

primul punct al ordinei de zi.
Se trece la discutii:
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei intreab pe d-na Gheorghe Cornelia,de 

ce nu se face decontarea abonamentelor si sa nu se foloseasca microbuzul scolii pentru cadrele 
didactice? Cheltuielile sunt mari si o sa ajungem in imposibilitatea de plata.



2.D-na director arata faptul ca; conform legislatiei in vigoare primaria trebuie sa asigure 
transportul  cadrelor didactice.Sunt  24  de  cadre  didactice  care  fac  naveta  si  trebuie  sa  gasim 
relatia intre primarie si scoala, de a se gasi rezolvarea acestor cheltuieli astfel ca, invatatori si 
profesorii sa vina in fata elevilor si sa asigure in invatamant de calitate. 

De asemenea sunt problem cu imprejmuirea incintelor scolare sens in care a depus doua 
adrese la Primarie comunei Parva.Hornetele de la scoala sunt posibile sa cada oricand pe elevi.

3.Primarul comunei Parva,domnul Strugari Ioan,arata faptul ca;la Scoala Generala”Vasile 
Scurtu”Parva  sunt  doi  muncitori  angajati  care  pot  tencui  si  face  alte  reparatii  la  hornet.Cu 
microbuzul explica cum se procedeaza dar pe luna noiembrie nu mai avem bani a plati cheltuielile 
de transport.

S-a  mentionat,  de  d-na  director,  faptul  ca;  sunt  elevi  care  nu  frecventeaza  scoala,dar 
intreaba; cadrele didactice au mers pe teren la copiii care nu frecventeaza scoala.

In ceea ce priveste impresmuirea scolii aici este un litigiu si a fost cu secretarul ca OCPI-
Nasaud si s-a documentat asupra proprietatilor acestor terenuri.

D-na Director prof. Gheorghe Cornelia mentioneaza faptul ca;dansa nu poate oblige pe 
nimeni sa urce pe scoala la hornet,este vorba de securitatea persoanei.Sa nu se intample ceva,  
dansa raspunde de procesul instructive educative iar impresmuirea este a primariei respective a 
primarului.

4.D-nul Ordace Simion-cetatean din comuna arata faptul ca;nu este un litigiu intre dansul 
si Primaria comunei Parva.Primaria sa prezinte actele de proprietate pe aceste terenuri.

Deasemenea face referire la petitia adresata Consiliului local Parva si face mentiunea ca nu 
lasa a se face drum pe langa apa in dreptul lui considerandu-se proprietar asupra acestui teren.

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan-explica cum este situatia juridical a acestor 
terenuri,  aratanru-i  d-nului Ordace Simion, Schita si  extrasul  CF scoase de la  OCPI Nasaud, 
puctand pe ce are dansul in proprietate si ce are comuna Parva.

 5. D-nul Buhai Traian,intreaba,cine aduce lemnele pentru scoala,primaria sau scoala
D-na Director Gheorghe Cornelia,arata ca;acestea sunt asigurate de scoala.
Se  trece  la  punctual  2  al  ordinei  de  zi  la  care  d-nul  Calus  Toader-Vasile-viceprimarul 

comunei prezinta informarea.
Se trece la discutii:
1.D-nul Finegari Petru-consilier,arata faptul ca;este necesar a trece si la fapte nu numai a 

scrie in dosare. Daca se va rezolva apa sa nu mai vina tulbure se vor face si incasari.
De ce merg pompele pe Valea Vinului?Cine se ocupa de apa in primarie?Sa se angajeze 2 

persoane care sa intretina apa.
2.D-nul Consilier Finegari Ioan-arata faptul ca;este necesar a se cauta o modalitate care sa 

fie cea mai buna cale caci vine iarna si o sa avem problem considerand ca este cel mai bine sa o  
predam la Aquabis Bistrita.

3.D-nul Primar Strugari Ioan,arata faptul ca,Curtea de conturi in raportul la controlul 
efectuat anul trecut si la reanalizarea facute in acest an a constatat faptul ca;nu este corelare intre 
cheltuielile la servici  cu incasarile de la populatie,se incaseaza mult mai putin fata de ceea ce 
platim la curent si la Apele Romane Somes-Tibles.Toate costurile sunt foarte mari.Dansul este 
avertizat de Curtea de conturi.Consiliul local sa analizeze si sa vorbeasca gasind o solutie. Nu 
avem o statie de tratare a apei si platim facturi de 31 milioane la curent.Sunt cetateni in comuna 
care povestesc ca apa vine de la Dumnezeu si de ce sa fie platita.Vrea sa stie parerea consiliului 
asupra diferentei  de consum,cheltuieli  si  plata de la consummator. Canalizarea e  infundata in 
dreptu Petrea Strugari.

A discutat  cu  primarul  din  Rebra  ca;dupa  un  an  dupa  ce  iesim  din  monitorizare  ca 
impreuna sa facem o statie la Podul Rebrei satfel for sadea costurile.Teoretic noi nu putem oferi 
servicii  si  trebuie  data  la  o  firma.  Aqabis-ul  Bistrita  ar  fi  recomandata  deorece  majoritatea 
primarilor au semnat in cadrul ADI-Bistrita-Nasaud iar Aquabisul ar prelua toate cheltuielile.Co

Considera ca a informat si  explicat  consiliului local  pentru a se sti  situatia urmand ca 
dumneavoastra  sa va  pronuntati  printr-un vot  in  aceasta situatie.Are rost  sau nu are  rost  sa 
intocmim un proiect de hotarare.

Este necesar sa vedem ca;in privinta serviciilor sunt reguli,trebuie vazute autorizatiile iar 
noi daca facem serviciul doar la 100 de familii diferenta sa o achite primaria. Exista 169 de familii  



cu posibilitate de racordare fiind trasa conducta pana la limita proprietatii,altele posibilitati de 
racordare la canalizare sunt dar trebuie sa fim hotarati deorece trebuie sa spargem asfaltul iar 
astazi vrem sa pornim statia de epurare iar poimmane o oprim, de aceea trebuie sa fim hotarati.

4.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba;cat trebuie sa se puna taxa la cetateni pentru 
a se acoperi cheltuielileSa se stabileasca o taxa mai mare. Si dansul este deacord a se preda la o 
societate caci noi consilieri nu avem atributii in aceasta activitate.

Sa nu se vada lucrurile numai politic si sa se analizeze situatia de sus pana jos si fiecare sa 
plateasca cat consuma.Tot cetateanul cinstit va plati iar celalalt necinstit va fura.

5.D-nul  Cicedea  Dumitru-consilier,considera  ca  este  necesar  a  se  face  un  contract  cu 
cetateanii din comuna pentru ca daca nu este un contract nu se poate merge la proprietar acasa ca 
te scoate afara din curte.

6.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,arata faptul ca;daca 11 consilieri nu pot face nimic 
atunci o persoana poate? Trebuie mers la toti consumatorii de apa,urmariti si incasati.

7.D-nul  Buhai  Teodor-consilier,ar fi  de  acord  sa  facem contract  cu  o  firma dar pe  un 
termen stabilit iar daca nu merge sa renuntam.

Sa se faca o comisie si mers la fiecare consumator in parte si scosi banii fiind esalonati pe 
perioade de plata.

8.D-nul Scurtu Nicolae-cetatean din comuna,arata faptul ca;in legatura cu apa si dansi au 
pe Lunci si toti cei din zona sunt de acord sa li se monteze contor astfel incat sa plateasca fiecare 
dupa cat consuma.

In comuna nu este un WC,toti cetatenii cand ies de la biserica si duminicile in sat au nevoie 
de  un  WC  considerand  ca  acesta  se  poate  face  in  spatele  Magazinului  Mixt  si  racordat  la 
canalizare.

Se  trece  la  analizarea  primului  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.

Se trece la discutii pe marginea proiectului de hotarare:
1.D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba din ce fonduri il platim daca un avem bani pentru 

curent, la apa…
2.D-nul  Buhai  Teodor-consilier,daca  avem  procese  si  ne  trebuie  bani  mai  multi  atunci 

propune sa-l platim temporar ca, noi avem jurist pe d-nul Primar Strugari Ioan.
Secretarul comunei arata faptul ca; nu este pe lege imputernicirea d-nului Strugari Ioan-

Primarul comunei,el reprezentand UAT pe instante si primarul poate doar imputernici o persoana 
cu studii superioare juridice de lunga durata.

3.D-na Flore  Marina-consilier considera ca este  necesar sa  avem un avocat  care  sa  ne 
reprezinte in instanta deorece sunt atatea lucruri de a fi rezolvate.

Presedintele  de  sedinta  d-nul  Rus  I.Ioan  supune la  vot  Hotararea  (proiect)  cu  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 nu aproba,10 consilier s-au “abtinut” iar d-na Flore Marina a 
votat “pentru”.

Se trece la analiza Hotararea (proiect) privind aprobarea incredintarii mandatului special 
primarului sa voteze si  sa semneze pe seama si  in numele comunei Parva adoptarea hotararii 
privind  aprobarea  Listei  de  investitii  prioritar  pentru  proiectul“Extinderea  si  modernizarea 
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud”.

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

Se  pune  in  discutie  de  catre  d-nul  Primar  Strugari  Ioan,Hotararea(proiect)  privind 
insusirea “Contractului de colaborare dintre SC ALESIS SRL si Consiliul Local al comunei Parva 
in vederea implementarii proiectului  hidroenergetic- MHC- Parva.



Se  explica  de  catre  d-nul  Strugari  Ioan-Primarul  comunei  Parva  casi;acest  proiect  de 
hotarare a fost necesar a fi initiat datorita incidentului neplacut cu drumul pe care-l  construieste 
SC DIMEX 2000 COMPANI SRL si cei de la SC ALESIS SRL-Cluj-Napoca care vor a construi 
MHC pe raul  Rebra.  Este  necesar a–si  insusi  domnii  consiliieri  contractul  care  urmeaza a  fi 
incheiat de catre Primar cu cei de la SC ALESIS SRL-Cluj-Napoca. 

Se trece la discutii:
1.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimar,propune ca acest proiect de hotarare sa fie retras 

de pe ordinea de zi si analizat intr-o alta sedinta deorece avem suspiciuni datorita faptului ca, s-a 
zis ca el va fi analizat impreuna cu cei de la SC ALESIS SRL si apoi sa se adopta o hotarare. Cei 
de la SC ALESIS SRL unde nu pot intra pe marginea drumului vor sparge in drum iar pietrele de 
pe versanti oricand pot veni in drum.

Un  este  deacord  cu  “OBIECTUL CONTRACTULUI”dand  citire  acestuia  scrie  ca  se 
repara  de  aceasta  societate  dar cum  seva  repara  un  se  mentioneaza.  La  “DREPTURILE SI 
OBLIGATIILE  PARTILOR”  nu  este  deacord  cu  scrisoarea  de  garantie  bancara  care,prin 
contract, se arata ca este stabilita pana in luna august 2014 dar, se intreaba,daca cei de la SC 
ALESIS SRL nu vor termina lucrarea pana la acea data cum vor plati?

Cei de la SC ALESIS SRL sa vina cu scrisoara de garantie pe o perioada mai lunga si sa-si 
instaleze conducta peste raul Rebra.

S-a promis de catre cei de la SC ALESIS SRL ca se va face o MHC si pentru comuna Parva 
lucru care nu este stipulat in contract.

2.D-nul  Primar  Strugari  Ioan-intervine  si  arata  faptul  ca;dansul  a  considerat  ca  este 
necesar a fi trecut pe ordinea de zi,d-mnii consilieri sa-l analizeze, fi fiecare consilier sa-si spuna 
conditiile.

 3.D-nul Finegari Petru-consilier arata ca dasul este deacord cu retragerea proiectului de 
hotarare de pe ordinea de zi si sa fie adus la cunostinta publica.

4.D-nul  Buhai  Teodor-consilier,arata  faptul  ca;dansul  este  deacord  cu  retragerea 
proiectului de hotarare de pe ordinea de zi.

Secretarul comunei intervine si face trimitere la art.43 din Legea nr.215/2001 prin care se 
mentioneaza faptul ca;numai initiatorul poate retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi iar 
d-nii consilieri pot sa-l aprobe sau sa nu-l aprobe,prin vot.

5.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata ca, nu este deacord cu Cap.IV la raspunderea 
contractuala cu partea de culpa cu Cap.V la prejudicii si sa se faca peste apa.Se  va aptine la vot.

6.D-nul Finegari Ioan-consilier,arata faptul ca,este de acord cu impamantarea peste apa a 
conductei si sa dea comunei 5% din profitul lui SC ALESIS SRL.

7.D-nul Cicedea Dumitru-consilier face referire la cele spuse de d-nul Singiorzan I.Vasile 
dar nu va vota proiectul.

8.D-nul Moisa Ioan-consilier arata ca,cei de la SC ALESIS SRL sa-l faca pe unde vor vrea 
si el se va abtine la vot.

9.D-nul Rus I.Ioan-presedintele de sedinta,este deacord cu conducta ingropata peste apa, 
cei de la SC ALESIS SRL sa puna o garantie, in contul Primariei comunei Parva, de 3 miliooane 
de lei si se va abtine de la vot.

10.D-nul Birte Natu-consilier arata ca un este deacord cu ingroparea conductei pe drum si 
este deacord peste apa.

11.D-nul Rus V.Ioan-consilier, arata ca nu este deacord cu ingroparea conductei pe drum si 
este deacord peste apa si el se va abtine de la vot.

12.D-na Flore Marina-consilier, arata ca nu este deacord cu ingroparea conductei pe drum 
si este deacord peste apa,se va abtine de la vot.

13.D-nul Ordace Simion-cetatean din comuna arata faptul ca el  a fost  cu cei  de la  SC 
ALESIS SRL pe langa apa si ei au spus ca,vor monta conducta pe langa sant si pe sant si ca se vor 
face si dislocari de roca.

Se supune la vot Hotararea(proiect) privind insusirea “Contractului de colaborare dintre 
SC  ALESIS  SRL si  Consiliul  Local  al  comunei  Parva  in  vederea  implementarii  proiectului 
hidroenergetic- MHC- Parva.

Consiliul local analizeaza si nu aproba,votandu-se cu 7 voturi “impotriva” si 4 “abtineri”,  
abtinandu-se Flore Marina,Moisa Ioan,Rus V.Ioan si Singiorzan I.Vasile.



Se trece la diverse:
D-nul  Primar Strugari  Ioan arata faptul  ca;s-a adus amenajamentul  silvic  astfel  ca  va 

trebui ca pana in ianuarie 2014 sa incheien contract de administrare cu un ocol silvic,rugand 
totodata, pe domnii consilieri sa mediteze la acest lucru.

Prezinta  solicitarea Uniunii  Comunelor Graniceresti  prin  care  se propune asocierea cu 
aceasta in vederea constituirii unui Canton la Bancu (Cosna) cu administrarea Ocolului Silvic 
Somes-Tibles.

D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,intreaba  cand  este  scadent  contractual  cu  Dorna 
Candrenilor,jud.Suceava iar in Parva cum s-a procedat la amenajarea padurilor?

D-nul Scurtu Ioan-cetatean din comuna Parva,intreaba cum de sa amenajat Piciorul lui 
Bardan si cine a fost cu propunerea, ce a fost inainte pasune sau padure?

D-nul Singiorzan V.Vasile-Sef de district silvic raspunde ca; aceste pasuni comunale au fost 
apoi pasuni impadurite si trecute in amenajament, astfel ca,s-a distrus padure si Codul silvic a  
venit si a introdus in amenajament aceste palcuri de padure care tot a comunei Parva sunt.

D-nul Scurtu Nicolae-cetatean din comuna Parva arata ca,prezenta cetatenilor la sedinta 
este cu un alt scop si anume,padurea de pe Piciorul lui Bardan a fost amenajata cine a facut si a 
propus acest lucru,aia a fost a comunei din tot timpul de ce sa fie amenajata.Toti acesti cetateni 
din  respective  zona  vor  sa  ramana  neamenajata  si  cere  sa  li  se  explice  cum  s-au  trecut  in 
amenajament.Aceste pasuni se vor planta si nu va putea face nimeni nimic.Consiliul local sa faca 
un proiect de hotarare pentru scoaterea de sub amenejamentul silvic a acestor pasuni impadurite.

D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca;amenajamentele sunt facute de specialist silvici 
care tot ce inseamna pasune impadurita peste 0,30 ha. se amenajeaza.Ea este amenajata inainte de 
2010 si nu poate fi scoasa din amenajament. Vom face o adresa in acest sens catre persoanele care 
au facut amenajamentul sa ne comunice dace exista vreo solutie.A pus la dispozitie celor prezenti, 
harta veche si cea noua a amenajamentului silvic. Ea este padure comunala asa cum e si cea de pe  
Valea Paltinului, de pe Apa Rebrei si restul este pasune comunala.

Secretarul comunei Parva intervine si arata faptul ca;aceste pasuni impadurite,ca si alte 
bunuri imobile fac parte din domeniul public al comunnei ceea ce inseamna ca se folosesc de ele 
toti cetatenii acestei localitati.

D-nul Cicedea Dumitru-consilier arata faptul ca pretul la masa lemnoasa catre populatie a 
fost stabilit de catre consiliul local,de ce in acest an nu s-a procedat la fel?

D-nul SingiorzanV.Vasile-Sef  District  Silvic,explica cum s-a procedat pana acuma si  ca, 
Ocolul Silvic Bistrita a deispus sa nu se mai scoata hotarare si ca este un borderou. Consiliul local  
poate sa scoata o hotarare si sa o duca la Directia Silvica Bistrita,daca vrea.

D-nul  Calus  Toader-Vasile-viceprimarul  comunei  intreaba,cate  partizi  s-au  facut  la 
populatie, cate sunt aprobate de consiliu local?

D-nul  Primar  intervine  si  explica  cum  a  fost  chemati  la  Institutia  Prefectului,judetul 
Bistrita-Nasaud,avand o intalnire cu reprezentanti ai Directiei Silvice,d-na Curea Ioana explicand 
ca nu se pot lua hotarari si ca preturile vor fi stabilite de ocoalele silvice astfel incat sa acoperim 
cheltuielile cu acestea.

D-nul  viceprimar spune ca nu doamna Curea stabileste  preturile  sau directia  silvica  si 
consiliul  local  iar daca nu se poate lua o hotarare  sa fie  prins  in procesul  verbal  de sedinta, 
propunand ca pretul mediu cu TVA pentru lemnele de foc la populatie sa fie de 50 lei/mc.

Este supusa la vot propunerea d-nului Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva si 
este aprobata cu votul “pentru” a 11 consilieri din totalul de 11 prezenti.

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,pune spre aprobare cererea d-nei  Obrocea 
Ramona-Loredana care soliicita inchirierea apartamentului nr.8 de la blocul cu 8 apartamente.

Consiliul  local  aproba  inchirierea  acestui  apartament  cu  10  voturi  “pentru”  domnul 
Finegari Petru se “abtine”.

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva pune in discutie si explica,  cererea d-nei 
Andrei  Marta  din  comuna Parva nr.161 care  solicita  aprobarea consiliului  local  sa  predea la 
comuna a padurii de pe Valea Arsitei sau darea in echivalent in alta parte a acestei suprafete.

D-nul Ordace Simion din comuna Parva nr.191, arata ca daca se afla vreo posibilitate 
legala de a se lua aceasta padure de catre comuna atunci sa se faca,el un vede aceasta posibilitate.



D-nul Calus Toader Vasile-viceprimarul comunei Parva considera ca nu este de competenta 
consiliului local rezolvarea acestei cereri si de competenta Comisiei locale de fond funciar.

D-nul Ordace Simion,Parva nr.191 arata faptul ca dansul s-a adresat la mai multe institutii 
pentru anularea titlului de proprietate de care se face vorbire.

D-nul Singiorzan V.Vasile,Parva nr.170 spune ca sa se ceara anularea titlurilor la toti acesi 
care se afla in zona la care se face referiré.

D-nul Ordace Simion din comuna Parva nr.191, spune domnilor consilieri ca este deacord 
cu asfaltarea drumului pentru care a depus petitia.

Presedintele de sedinta Rus I. Ioan 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,
                          RUS I.IOAN                       CALUS IOAN


