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

 

 Incheiat astazi 04.04.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.33/26.03.2013,la initiativa acestuia. 

 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 

presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

La sedinta mai participa si functionarii primariei si d-nul; Ordace Simion. 

D-nul Primar Strugari Ioan,arata faptul ca, mandatul de presedinte pentru 3 luni a d-nului 

Cicedea Dumitru a expirat este necesar alegerea unui presedinte de sedinta,fapt pentru care a initiat 

un proiect de hotarare,rugandu-i pe d-nii consilieri a face propuneri. 

D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva,propune pe d-na Flore Marina. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.13,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

Presedintele de sedinta d-na Flore Marina,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-na Flore Marina,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

1.Informare asupra stadiului de implementare a proiectelor pe fonduri europene. 

     Informeaza:D-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate. 

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

     Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 3.Hotarare(proiect cu privire la constituirea Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei 

Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

4.Hotarare(proiect) cu privire la aderarea comunei Parva la A.C.R. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

5.Hotarare(proiect) privind aprobarea darii in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a 

terenurilor ce fac obiectul amplasarii pubelelor,teren aflat in domeniul public al comunei Parva. 

    Initiator:Calus Toader-Vasile -viceprimar al comunei Parva. 

6.Hotarare(proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru 

anul 2013. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

7.Hotarare(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2013. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

8.Hotarare(proiect) privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului pe teritorul 

comunei Parva. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

9.Diverse. 

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Nefiind alte propuneri la ordinea de zi este aprobata in unanimitate de cei prezenti. 

Se da cuvantul d-soarei Vartolomei Saveta-referent specialist III in cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Parva pentru a prezenta informarea de la primul punct al ordinei 

de zi. 

Se trece la discutii pe acest subiect: 

1.D-nul Calus Toader-Vasile,viceprimarul comunei Parva,fata de cele prezentate si apoi 

sustinute de d-nul Primar Strugari Ioan, considera ca toate acele datori care vin la plata pe motivul 

ca ; s-au executat lucrari neprevazute,sa le plateasca constructorul si cu cine a stabilit acele lucrari 

inclusiv nerealizarea in termen a lucrarilor pe Masura 322. 



2.D-nul Finegari Ioan-consilier,intreaba ;Ce se va intampla cu plata TVA-ului si daca se 

poate imprumuta consiliul local in banca ? 

Primarul intervine si explica cum decurg penalitatile si plata TVA-ului si cum se procedeaza 

a obtine un credit din banci,dansul discutand in acest sens cu CEC-ul. 

 D-nul Primar,Strugari Ioan, prezinta si motiveaza, necesitatea adoptarii unei hotarari cu 

privire la constituirea Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei Parva,judetul Bistrita-

Nasaud. 

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

,,pentru,, din totalul de 11 in functie.  

             Se prezinta,in continuoare,de catre d-nul Primar Strugar Ioan, Hotararea(proiect) cu 

privire la aderarea comunei Parva la A.C.R. 

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

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

 Viceprimarul comunei Parva,d-nul Calus Toader-Vasile,prezinta si motiveaxa necesitatea 

adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea darii in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

a terenurilor ce fac obiectul amplasarii pubelelor,teren aflat in domeniul public al comunei Parva. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.16,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

In continuoare,Primarul comunei, prezinta si motiveaza adoptarea unei hotarari cu privire la 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2013. 

Se analizeaza fiecare capitol,subcapitol in parte pe venituri si cheltuieli,astfel,Primarul 

comunei arata,mai intai,ca;este cel mai slab buget pe care la avut  comuna, dupa revolutie pana 

acuma, prezentand cifra de venituri. 

La cheltuieli,primarul arata faptul ca;la administratie,s-a pus,prima data,plata salariilor 

angajatilor primariei, suma care un va ajunge pe tot anul pentru plata salariilor,spera intr-o 

rectificare de buget. 

La invatamant,prezinta suma dar, d-na Flore Marina cere a fi discutata pe fiecare capitol si 

subcapitol deorece, nu stie nimeni cum s-a facut asezarea cifrelor la bugetul scolii.Scoala clasele I-IV, 

primeste odata la o luna cate un top de hartie si atat.Este necesar de a se face reparati capitale la 

scoala. 

D-nul Calus Toader-Vasile,viceprimarul comunei,intreaba numarul de elevi cati sunt la 

fiecare scoala si propune ca suma sa fie impartita pe toate scolile din comuna. 

Primarul comunei considera ca;este necesar a se aloca sume la reparatiile curente,deorece 

scoala arata rau. 

Se propune a se scadea de la Cap.20.01.03 suma de 20 mii lei, suma care sa fie trecuta la 

reparatii capitale. Deasemenea sa fie luate 3 mii lei de la cap.”alte materiale”(20.01.03.1) si de la cap. 

20.01.02-“curatenie” sa fie luate 5 mii lei si puse tot la reparatii capitale.Propunerea este aprobata de 

catre toti consilierii prezenti. 

Se arata,de catre d-nul Primar ca; sanatatea are repartizata suma de 1 mii lei pentru 

asigurarea constructiei. 

La cultura s-a pus suma de 22 mii lei. 

Pentru asistenta sociala,primarul explica cum ar fi bines a fie reduce cheltuielile cu asistentii 

personali. 

D-nul Ordace Simion-cetatean al localitatii Parva,cere sa i se permita pentru a adresa o 

rugaminte d-nilor consilieri. 

Se da cuvantul, de catre presedintele de sedinta,d-nului Ordace Simion care arata ca a primit 

un raspuns de la Rebrisoara care, cere sa prezinte niste documente pentru a putea fi trecuta in 

registrul agricol o suprafata de teren care ar apartine Asociatiei Bradul Cerbu-53,Parva si  faptul 

ca; in acest sens,este necesar a se aduce un expert care trebuie platit si de aceea ar fi bine prinsa o 

suma in acest domeniu. 

D-nul Primar,Strugari Ioan, arata faptul ca; nici la expertul care face expertiza la paraie nu 

are o suma sa-l plateasca. Mai are de platit,la solicitarea Dimexului pentru lucrarile neprevazute, 

suma de 921 mii lei,la Masura 322. La proiectele GAL trebuie achitata suma de 40 mii lei precum si 

la Proiectul cu electrificarea pe Valea Paltinului. Nu are bani pentru experti. 



 Se supune la vot hotararea(proiect) cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Parva pentru anul 2013 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.17,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

 Primarul comunei,prezinta si motiveaza Hotararea(proiect) privind aprobarea organigramei si a 

statului de functii pentru anul 2013. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.18,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

 Se prezinta de catre Primar si se motiveaza adoptarea hotararii privind reglementarea lucrului 

cu foc deschis si a fumatului pe teritorul comunei Parva. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.19,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

Nefiind alte discutii la proiectele de hotarare se trece la analizarea cererilor depuse: 

 1.Cererea d-nului Singiorzan V.Vasile,Parva nr.170,care solicita inchirierea spatiului de 130 

mp. din fata Magazinului Mixt. 

 D-nul Primar considera ca este necesar a se face o adresa catre Curtea de Conturi Bistrita-

Nasaud, pentru a nu gresi,asa cum va trebui sa-i rezolvam si cererea lui Calus Vasile,Parva nr.288. 

 Se supune aprobarii consilierilor local si se aproba cu votul “pentru” a 10 consilieri din 

totalul de 11,votand “impotriva” d-nul Birte Natu. 

 Presedintele de sedinta Flore Marina 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. 
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