
                             ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 28.02.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.10/19.02.2013,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-nii; Ordace Simion,Gheorghe Cornel, 

Palage George,Branduse Nicolae si Scurtu Valer.  

Presedintele de sedinta domnul Cicedea Dumitru,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  
Domnul Cicedea Dumitru,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 
1.Informare cu privire la modul de solutionare a petitiilor,sesizarilor si reclamatiilor in anul 2012.           
2.Hotarare(proiect)privind  la desemnarea reprezentantilor comunei Parva in Adunarea Generala a Asociatiei 

  “Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene”. 

3.Hotarare(proiect) cu privire la constituirea Comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor 

 care alcatuiesc domeniul public al comunei Parva. 

4.Hotarare(proiect) cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare  

Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, la care  

comuna Parva este membru asociat si mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Parva sa  

aprobé primirea de noi membrii si sa semneze actele aditionale ale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei. 

5.Hotarare(proiect)privind aprobarea retelei scolare pentru anul şcolar 2013-2014. 

6.Hotarare(proiect) privind aprobarea organigramei si a numarului de personal al serviciului voluntar pentru 

 Situatii de Urgenta in comuna Parva. 

7.Hotarare(proiect) privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Serviciului Voluntar  

pentru Situatii de Urgenta al comunei Parva. 

8.Hotarare(proiect) privind stabilirea programului de functionare a unitatilor care dasfasoara activitati de  

vanzare a bauturilor alcoolice,discotecilor,etc. 

9.Hotarare(proiect) privind aprobarea vanzarii directe, catre actualul chiriasi, a 4 apartamente de la Blocul cu  

8 apartamente, cuprinse în inventarul domeniului privat al comunei Parva. 

 

            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. 

Nu sunt discutii pe acest subiect: 
Consilierii local solicita d-nului primar a se incepe cu discutarea Hotararii(proiect) privind 

aprobarea vanzarii directe, catre actualul chiriasi, a 4 apartamente de la Blocul cu 8 apartamente, cuprinse în 

inventarul domeniului privat al comunei Parva,deorece acest punct este de de analizat mai profund. 

 Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,prezinta si motiveaza initierea acestui proiect de 

hotarare, ca acest fapt a mai fost discutat si de ce a fost reluat acest act administrativ. 

Se trece la discutii : 

1.D-nul Calus Toader-Vasile,viceprimarul comunei Parva,intreaba ;este valabil Raportul de 
evaluare daca acesta poarta stampila cu data de 12.09.2012 si daca se vand si lemnariile ? Ce facem cu 

brigadiru si lelea Ana si cum se vor putea despagubi acesti oameni,ce se poate da acestora ? 

Considera ca ;este bine sa se stabileasca un termen pana la ce data se pot achita apartamentele 

care fac obiectul vanzarii si de vazut situatia lui Pop Aneta care se motiveaza ca nu are bani si cine-l 

plateste in aceasta situatie. 

 



2.D-nul Singiorzan I.Vasile,consilier-intreaba ; se vinde cu terenul aferent cu tot sau nu ? El 

este de acord sa se vanda cele 4 apartamente dar consilierii locali sa nu aiba probleme cu aprobarea 

acestei vanzari. Nai intreaba ; ce acte de proprietate are d-nul Singiorzan V.Vasile ? Se discuta prin 

sat ca, terenul cu pricina este pe un anume Ordace.Sa se despagubeasca si acesti oameni si sa gatam 

odata cu litigiile, sa le vindem pe toate apartamentele. 

3.D-nul Finegari Petru-consilier-intreaba daca exista un termen de rezolvare acestor cereri ? 

Apartamentele se vor vinde fara boxe? Sa se despagubeasca si acesti oameni care solicita despagubiri. 

Primarul intervine si arata faptul ca, nu trebuie sa expire Raportul de evaluare asa cum s-a 

intamplat si in 2012.Nu se pot vinde celelalte apartamente pana nu se termina litigiu cu Andrei Marta 

si Finegari Ana si ele nu se pot da cu adresa exacta catre o anumita persoana.Despagubirile ar fi de 7 

miliarde de lei in bani vechi iar, Curtea de Conturi ne va intreba cum de am facut despagubiri in 

atata suma fara o sentinta de judecata definitiva si irevocabila. 

Explica,in continuoare, situatia celor doua dosare ale numitei Andrei Marta si Finegari Ana. 

4.D-na Flore Marina-consilier,intreaba;ce a facut brigadiru in perioada cand a intabulat 
Finegari Ana de ce nu a intabulat si dansul? 

Presedintele de sedinta da cuvantul secretarului comunei Parva,care explica faptul ca ; exista 

doua cereri depuse pe legile fondului funciar a numitilor Andrei Marta,Parva nr.173 si Finegari Ana, 

Parva nr.159, la care este anexat un Proces verbal de confiscare a averii numitului Rus Vasile din 

comuna Parva  si extrase de CF in care se regaseste si Rus Vasile si Finegari Ana.In cea mai mare 

parte este Statul Roman, de pe care s-a trecut pe comuna Parva. Exista documente si considera ca ; si 

acesti oameni trebuie sa fie despagubiti intr-un fel. Explica toti pasii facuti cu fostul Primar Gheorghe 

Stelian in vederea rezolvarii acestor cereri.S-a luat o H.C.L.Parva nr.13/24.05.2012 pentru a se da in 

echivalent valoare, apartamente acestor cetateni deorece consiliul local avea disponibil apartamentele 

inchiriate de Andrei Marta si Finegari Ana plus Magazinul Mixt dar, la aceasta s-a facut procedura 

prealabila a Serviciului de Contencios din cadrul Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud pe 

motivul ca, nu este de competenta consiliului local rezolvarea acestor solicitari si de competenta 

comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate asupra acestor terenuri. 

D-nul presedinte de sedinta da cuvantul d-nului Palage George,Parva nr.161 care, in cuvantul 

sau, arata faptul ca ;dansul a depus o cerere pentru vanzarea directa a apartamentului inchiriat si pe 
dansul nu-l intereseaza litigiile,acestea sa fie rezolvate de consiliu local cu persoanele respective. 

Considera ca, terenul duce constructia asa ca, este necesar a se atribui spre vanzare si cota parte de 

teren . Dansul va achita in termen de 10 zile, de la incheierea contractului, suma prevazuta in raportul 

de evaluare. 

 D-nul Primar,Strugari Ioan,intervine si propune d-nilor consilieri ca;suma sa fie achitata pana 

la sfarsitul anului 2013 de catre cei care nu o pota chita in intregime. 
 Consiliul local Parva, analizeaza Hotararea(proiect) privind aprobarea,cu amendamentul facut de 

catre Primarul comunei Parva,vanzarea directa, catre actualul chiriasi, a 4 apartamente de la Blocul cu 8 

apartamente, cuprinse în inventarul domeniului privat al comunei Parva si aproba, adoptand hotararea 

nr.12,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) privind  la 

desemnarea reprezentantilor comunei Parva in Adunarea Generala a Asociatiei“Uniunea Comunelor 

Graniceresti Nasaudene”. 

 Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.5,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 
 Primarul comunei Parva,prezinta si motiveaxa necesitatea adoptarii unei hotarari cu privire la 

constituirea Comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Parva. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.6,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 

modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa si Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, la care comuna Parva este membru asociat si 

mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Parva sa aprobé primirea de noi membrii si sa 

semneze actele aditionale ale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei.  



Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.7,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 
 Primarul comunei,prezinta si motiveaza Hotararea(proiect) privind aprobarea retelei scolare pentru 

anul şcolar 2013-2014. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.8,cu votul a 11 consilieri  

,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 
 Se prezinta de catre Primar si se motiveaza adoptarea hotararii privind aprobarea organigramei 

si a numarului de personal al serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Parva. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.9,cu votul a 11 consilieri  

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

D-nul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii 
 unei hotarari privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Serviciului Voluntar pentru  

Situatii de Urgenta al comunei Parva. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.10,cu votul a 11 consilieri  
,,pentru,, din totalul de 11 in functie. 

Se pune in discutie,de catre Primarul comunei,Hotararea(proiect) privind stabilirea programului de  

functionare a unitatilor care dasfasoara activitati de vanzare a bauturilor alcoolice,discotecilor,etc. 

Consiliul local Parva, analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.11,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.Brandusa Adrian,Parva nr.227 prin cererea inregistrata la nr.211/21.01.2013 soliicita teren 

pentru a construi o casa. 

Consiliul local da raspuns ca; se va aproba cu prioritate dar trebuie stabilita forma jurídica a 

terenului de la Brigada Silvica. 

2.Rus Ioan-Parva nr.324 cere sa inchirieze un apartament. 

Consiliul local va aproba inchirierea apartamentelor dupa clarificarea situatiei cu cele doua 

solicitari pe legea fondului funciar si predarea apartamentului numitului Gheorghe Ovidiu-Stelian. 

3.Parohia Ortodoxa Parva,cere 200 mc. lemn de rasinos necesar edificarii noii biserici. 

Consiliul local Parva aproba, cu votul “pentru” a 11 consiliieri. 
4.Solicitarile lui Andrei Marta,Parva.nr.161,Finegari Ana nr.159 si Singiorzan Vasile Parva 

nr.165 vor fi luate ca si necesitate pentru a se face o adresa catre A.N.R.P. Bucuresti, adresa care se va 

face in cel mai scurt timp. 

5.Lup George nr.338 si Strugari Maria de la nr.307,solicita fiecare, cate 5 mc. lemn de foc. 

Consiliul local aproba cu votul a 11 consilieri”pentru”. 

6.Calus Vasile,din comuna Parva nr.288, solicita de a-i se face un act aditional la contractul de 

inchiriere prin care sa se permita schimbarea acoperisului si sa se considere plata chirie suma ce o 

investeste. 

Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,arata faptul ca; trebuie sa solicitam Curtii de 

Conturi daca este posibila aceasta forma de plata. 

Modernizarea spatiului un crede ca este posibila deorece este intr.-o satre mare de degradare, 

sa ne rezumam la un lucru concret. 

D-nul Calus Vasile, arata faptul ca trebuie lucrat si la terasa. 

D-nul Buhai Teodor,consilier,intreaba cat are constructia ca suprafata acoperita si centrala a 

cui este? 
D-na Flore Marina,consilier, considera ca;un plafón de 4000 euro ar fi suficient a fi investit. 

Consilierii local analizeaza si aproba a fi facut un act aditional si reparat acoperisul si terasa cu 

votul ”pentru” a 11 consilieri. 

7.D-nul Ordace Simion nr.191, cere sa se aprobé trecerea unor suprafete la Asociatia Bradu-

Cerbu-53 Parva. 

D-nul Ordace Simion-explica faptul ca;ori ce lege un poate sa fie aplicata daca un este abrogata 

alta. Sa se faca Ocol Silvic privat. 

D-nul Primar, Strugari Ioan, arata faptul ca; este necesar un studiu de amenajament si explica 

cum a procedat la data primei soliicitari a d-nului Ordace Simion. Sa se anexeze adresa. 

 

 



D-nul Scurtu Valer nr.128,arata faptul ca; nu este deacord cu pretul la apa  stabilit de consiliu 

local, si-si explica situatia, el are apometru si altii nu. 

Primarul explica situatia concreta cum se procedeaza la incasarea sumei ce reprezinta taxa 

apa, explicand totodata si situatia lui Branduse Nicolae,cel care raspunde de incasari si reglarea 

sumelor. Pana la aceasta data un s-a adus nici o situatie. 

D-nul Branduse Nicolae,explica toata situatia creata si faptul ca,sunt multi acei care un vor a 

plati apa. 

D-nul Finegari Petru-consilier, intreaba; ce vom face cu banii de la vanzarea apartamentelor? 

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,propune a fi repartizati la Biserica Ortodoxa Parva pentru 

a fi terminat acoperisul la noua biserica. 

D-na Flore Marina- consilier, propune a fi repartizata aceasta suma la scoala pentru a se face 

reparati capitale la acoperis. 

D-nul Calus Toader-Vasile, viceprimar,propune sa se faca conducta si la scoala. 

D-nul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta, considera ca; acesti bani sa fie impartiti la 
biserica si la scoala. 

D-nul Birte Natu-consilier,propune a se face un WC-u public in centru comunei. 

 Presedintele de sedinta Cicedea Dumitru constata ca nu mai 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, 

                      CICEDEA DUMITRU               CALUS IOAN 
 


