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                     P R O C E S    V E R B A L 
  
 Incheiatastazi 30.09.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocataprinDispozitiaprimaruluicomunei Parva nr.141/21.09.2011, urmarenecesitatiiadoptarii a 
douahotarariinitiate de d-nul primar GheorgheStelian. 
 La sedinta participa, conformRegistrului de prezenta,pecaresecretarul o 
prezintapresedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieridintotalul de 11 in 
functie,lipsandnemotivat d-nulSingiorzanV.Vasile. 
 La sedintasuntprezenti si angajatiiprimariei si d-soaraprof.CampanCornelia. 
 D-nulStrugari I. Ioan-presedintele de sedintasupune la votprocesul verbal de la 
sedintaanterioara.Consilieriianalizeaza si aprobaprocesul verbal cuvotul a 10 consilieri “pentru”.  
 D-nulpresedinte de sedinta,StrugariI.Ioanprezinta si supune la voturmatoarea: 

1. Informare cu privire la modul deorganizare a noului an scolar 2011-2012. 
2. Hotarare (proiect) cu privire la aprobarea de masa lemnoasa cu titlu gratuit pentru Biserica 

Ortodoxa Romana Parva si Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel. 
3. Hotarare (proiect) cu privire ladesemnarea reprezentantilor in Consiliul de administrare al 

Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva.. 
4. Diverse: Petitii,citatii,sesizari etc. 

 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 10 consilieri “pentru” 
din totalul de 10 prezenti. 
 Se da cuvantul d-soarei Cimpan Cornelia-directorul Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva 
care prezinta materialul de la primul punct de pe ordinea de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Ordace Simion-consilier,face referire la faptul ca; la scoala generala trebuie sa se 

mai investeasca pentru ca este necesar a se face o izolare buna deorece se pierde caldura. Terenul 
de sport putea sa fie lasat pentru anul viitor si sa se investeasca in altceva. Dansul a cedat de la 
dansul proprietatea numai sa se faca terenul. Considera ca este necesar a se face ceva pentru 
scoala. 

2.D-nul Strugari Ioan-consilier,arata faptul ca; zidul la terenul de sport este destul de mare 
si nu a vazut o protectie pe deasupra. Se va face? Vicele este raspunzator de aceste activitati sa 
informeze situatia de acolo. 

3.D-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva,arata faptul ca; se altura la cele spuse de 
d-soara director. Indreapta cele spuse de d-nul Ordace Simion mentionand ca; geamurile la Scoala 
mare sunt din termopan deci este facuta o izolare iar tineretul sa nu auda ceea ce dansul a spus de 
a nu se termina terenul de sport in acest an. La acest proiect de la terenul de sport s-au mai 
adaugat lucrari si implicit si bani. 

Daca este sau nu proiect dansul arata ca; exista proiect care se deruleaza prin Inspectoratul 
scolar la scoala si este in derulare si etajul. De la bugetul local s-a repartizat suma de 50 mii lei care 
s-a dat pentru reparatii. Banul nostru este din venituri proprii adica de la cetatean,ban care se 
incaseaza cu greu. 

Referitor la problema ridicata de d-nul Strugai Ioan arata faptul ca; pe zid va fi montat un 
gard si se va veni cu un al doilea gard pe langa curtea scolii pana in drum si in fata. 

Zidul de sprijin este o lucrare in plus care trebuie platita. 
O rugaminte a dansului este aceea de a fi implicati si oamenii de serviciu de la scoala pentru 

a intretine ceea ce s-a facut si mentinerea curateniei in special la izvorul de apa minerala. 
 
Se prezinta in continuoare de catre d-nul primar Gheorghe StelianHotarare (proiect) cu 

privire la aprobarea de masa lemnoasa cu titlu gratuit pentru Biserica Ortodoxa Romana Parva si 
Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel. 



 
Consilierii locali analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 21, cu votul a 10 consilieri din 

totalul de 11 in functie.  
In continuare d-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva prezinta Hotarare (proiect) 

cu privire ladesemnarea reprezentantilor in Consiliul de administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” 
Parva. 

Consilierii locali analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 22, cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie.  

Se trece la diverse: 
1.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, a inteles ca a fost o situatie cu cainii si intreaba a cui au 

fost acesti caini? 
2.D-nul Rus V.Ioan-consilier arata faptul ca; sunt multe guri de canal la care nu sunt puse 

capacele si se intampla accidente asa cum a patit fratele dansului. Considera ca trebuie intervenit 
la executant sa puna aceste capace pentru ca poate cadea si un copil in ele si sunt foarte adanci. 

Electrificarea pe Valea Arsitei ce se intampla s-au montat niste stalpi,mai sunt adusi si nu se 
lucreasa.de ce? 

D-nul Primar arata faptul ca; se cunoaste situatia si s-a intervenit la constructor pentru a se 
termina aceasta lucrare. De cate doua ori pe saptamana se vorbeste la telefon cu COMISET-ul. 27 
de stalpi sunt adusi si mai trebuie sa se mai aduca 20 dar nu sunt stalpi. 

3.D-nul Ordace Simion-consilier, arata faptul ca; s-a dus la bazinele de apa unde a constatat 
ca s-au intepenit toti robinetii de rugina,ei sunt industriali si ar trebui de inox.Nu exista statie de 
filtrare montata si de clorinare. 

A facut baie si in loc sa fie spalat a constatat ca, este plin de namol si ramane nisipul pe 
vana. 

Presedintele de sedinta, domnul Strugari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii la 
sedinta si declara inchisa sedintaconsiliului local dreptpentrucare s-a incheiatprezentulproces 
verbal in 3 exemplaredincareunul se va comunica cuInstitutiaPrefectului, judetulBistrita-Nasaud, 
unul se va afisa la Avizierul de pe holulPrimarieicomunei Parva, unul va fi pe Site-
ulwww.primariaparva.ro iarunul se va arhiva la dosarul de sedinta. 
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