
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 31.08.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.132/22.08.2011, urmare necesitatii adoptarii 
a doua hotarari initiate de d-nul primar Gheorghe Stelian. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta,pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie,lipsand nemotivat d-
nul Rus A.Nicolae. 
 La sedinta sunt prezenti si angajatii primariei si cetatenii Calus Nicolae si Brandusa Nicolae. 
 D-nul Strugari I. Ioan-presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de la sedinta 
anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 10 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I.Ioan prezinta si supune la vot urmatoarea: 

1. Informare cu privire la modul de gospodarire si incasare a taxei  pentru apa potabila pentru anul 
2011. 

2. Hotarare (proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011. 
3. Hotarare (proiect) cu privire la aprobarea deschiderii de cont bancar la BCR Bistrita in lei. 
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-nului Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva care prezinta materialul de la 
primul punct de pe ordinea de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta, intreaba, cat s-a incasat de d-nul Brinduse 

Nicolae in prima transa? 
D-nul Branduse Nicolae spune ca; in prima transa s-a incasat suma de 700 de lei pentru 2 

luni, iar in luna august s-a incasat pentru lunile mai,iunie si iulie suma de 500 lei. 
2.D-nul Primar Gheorghe Stelian-intervine si mentioneaza faptul ca; in luna martie si aprilie 

s-a incasat o suma buna si este bine, dar sa cunoastem faptul ca;una este situatia care indica ceasul la 
iesirea din bazin si ce este contorizat la consumatori. Rau este faptul ca pe Branduse Nicolae nu-l 
respecta cetatenii.Castiguri nu sunt dar trebuie o sitatie de echilibru. Cetateanul trebuie sa stie ca 
Branduse Nicolae nu face reparatii de la ceas in colo pe banii primariei, fiecare sa-si rezolve 
problemele.Problemele mari sunt ca; nu este pregatita reteaua pentru iarna si mai grav este ca; se 
umbla la retea.In 2-3 luni se va da si partea de jos a comunei cu alimentare de apa,trebuie sa ne 
gospodarim bine si sa pastram ce avem facut. Sunt controale si trebuie sa raspundem de intretinerea 
retelei de apa.Oameni s-au clarificat in raport consum si plata la apa. 

3.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba; poate primaria sa plateasca diferenta dintre ce se 
citeste la iesirea din bazin si ce consuma populatia?Nu este corect,din ce se explica reiese ca; unul 
fura si altul plateste. Ceasurile sunt puse de Ozon dar de ce s-a facut receptia daca sunt conducte 
clandestine? 

D-nul Primar, Gheorghe Stelian, cere sa se discute cu dirigintii de santier,d-nul Ioan Bors si 
Ioan Vlad,pentru a nu fi retinuti, fiind prezenti la sedinta urmare solicitarii consilierilor locali. 

Intreaba daca sunt intrebari pentru dansii? 
1.D-nul Ordace Simion-consilier local, intreaba; drumul de sub Calini Gavrila se rupe, este 

vre0 varianta, pe proiect pentru a fi consolidat? 
D-nul Botis Ioan spune ca; se va face un zid de sprijin. 
D-nul Ordace Simion mentioneaza faptul ca; a studiat proiectele si nu a vazut ca acolo sa fie 

prinse arocamente, roaga sa se verifice. 
In zona scolii sunt capace care nu sunt acoperite, ori si cand poate cadea cineva in ele, ce se 

va intampla cu ele? 
D-nul Botis spune ca; aceasta problema este a constructorului, el trebuie sa rezolve acele 

capace,s-a discutat cu el si situatia trebuie rezolvata. 
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 D-nul Ordace Simion-cere a fi respectat proiectul si; cu permisiunea dansilor sa fie si el 
chemat la executarea lucrarilor de pe Valea Arsitei. 

D-nul Botis Ioan, arata faptul ca; cei de la Satul Mare nu dau bani fara a fi verificata fiecare 
faza de lucrari. 

D-nul Ordace Simion mentioneaza faptul ca; vazand la televizor faptul ca, in tara sunt 
comune care trebuie sa dea banii inapoi,sa nu se intample si la noi aceasi situiatie. 

2.D-nul Singiorzan I.Vasile,consilier,in cuvantul sau arata faptul ca; la Caminul cultural sunt 
multe probleme gresite, nu stie cum au fost gandite dar ori cum sunt gandite rau si nu au fost 
intrebati consilierii locali la proiectare. 

D-nul Ioan Vlad-diriginte de santier, mentioneaza faptul ca; fiecare proiectant raspunde de 
lucrarea sa. 

D-nul primar Gheorghe Stelian arata faptul ca; toate proiectele sunt verificate pe normele 
europene,exemplificand anumite situatii de modificari la proiecte. 

3.Strugari Ioan intreaba, mai exista in romania o sala de camin mai joasa ca a noastra? 
D-nul Ioan Vlad,spune ca; era foarte bine sa se fi discutat in faza de proiect aceste aspecte. 
4.D-nul Singiorzan V.Vasile, cere sa fie explicat faptul ca; cine raspunde de ce se executa, 

dirigintii de santier sau proiectantii? 
5.D-nul Scurtu Alexandru-consilier, cere sa-i raspunda d-nii diriginti de santier,de ce la 

Singiorzan Traian, conducta este la suprafata apei,se vede din drum,se poate face ceva? 
D-nul Diriginte de santier,Botis Ioan, mentioneaza faptul ca; in aval de pod se va face un prag 

de colmatare care va proceda drumul. 
D-nul Ordace Simion-consilier, mentioneaza faptul ca;nu dirigintii trebuie sa rezolve aceste 

aspecte si mai bine ar,fi intrebati proiectantii, primarul nu a informat la timp consilierii locali,atunci 
cand s-a facut proiectul sa fi fost intrebat si consiliul local,asa ca; primarul trebuie luat la 
raspundere ca a facut totul fara sa consulte consiliul local.Nu a vazut nimeni nici un proiect. 

D-nul primar explica cum s-a facut toate demersurile si considera ca, dupa ce va fi terminata 
lucrarea, comunitatea va fi multumita de aceasta lucrare. 

6.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,spune faptul ca; atunci cand s-a discutat problemele nu 
au fost prezenti unii consilieri si a iesit ce a iesit.Se adreseaza d-nului Strugari Ioan, voi nu a-ti fost la 
sedinta,de ce? 

7.D-nul Finegari Ioan-consilier,intreaba; pe Valea Vinului se va balastra drumul dupa 
introdcerea retelei de canalizare? 

D-nul Ioan Vlad-dirigintele de santier, spune faptul ca; la receptia finala totul trebuie sa fie 
asa cum a fost in faza initiala. 

D-nul Strugari Ioan-presedintele de sedinta,intreaba; la canalizare sunt puse stuturi de a se 
racorda casele, sau nu? 

D-nul Botis Ioan, arata faptul ca; la initiativa primarului sunt pusestuturi si oricine vrea sa se 
racordeze o poate face. Pe parcurs se poate discuta de racordare. 

Dirigintii de santier se retrag. 
D-nul primar vrea sa continuie discutia cu reteaua de apa, mentioneaza faptul ca;oamenii au 

fost dezinformati,atentioneaza ca;pe viitor sa dam la Aquabis Bistrita, daca noi nu o putem 
gospodari. 

D-nul Scurtu Alexandru- intreaba;cu sumele incasate, se poate plati muncitorii si 
gospodarirea retelei de apa? 

D-nul Strugari Ioan- intreaba,Nicolae Branduse se poate descurca cu incasarile facute? 
Se da cuvntul d-nului Gheorghe Stelian pentru a prezenta primul proiect de hotarare cu 

privire la rectificarea de buget pe acest an. Explica si, motiveaza repartizarea sumei.Mentioneaza 
faptul ca; s-a avut in vedere cererea biserici, urmarea caruia; s-a repartizat aceasta suma. 
Solicitarea a fost facuta pentru constructia localului de biserica.Sa se faca lucrurile de fundatie si, 
dupa care  se va discuta.  

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier local; intreaba, suma asta nu a venit de la PDL, a insistat 
pe langa d-nul Olteanu Ioan; ia promis ca-l ajuta.Pentru Biserica ortodoxa a fost cu parintele la d-
nul Presedinte al judetului si, pe langa aceasta suma, ia promis ca; se va mai da suma de 100 mii lei 
pentru Biserica ortodoxa, fiind cu preotul Nalat Florin. 
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D-nul Scurtu Ioan, cel care a castigat licitatia, a promis ca; descurcandu-se cu,a nu mai aduce 
din alta parte balastru,fiind posibilitatea pe plan local, va ajuta Biserica ortodoxa cu 10 000 de lei,de 
ce nu ia depus in contul biserici daca ia promis?Daca s-a promis de ce nu-i da? 

D-nul Finegari Ioan-consilier intreaba-banii au fost numiti pentru biserica sau nu? 
Primarul,Gheorghe Stelian spune faptul ca;daca catre dansul s-a zis sa se faca influiente, nu a 

gresit suma a fost aprobata prin hotararea nr.689/2011, fara dedicatie. Toate comunele au primit 
cate ceva, mai este o anexa care are dedicatie.Nu mai vrea sa fie probleme cu Dealul Paltinului, sa se 
faca toata posibilitatea sa se scoata finantari. Scurtu Ioan nu a promis finantari si ca va termina 
fundatia de la biserica,prezentand si adresa bisericii ortodoxe din comuna Parva.  

Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.Consiliul local 
analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.19,cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 11 in 
functie. 

Primarul comunei prezinta hotararea(proiect) pune in analiza  Hotarare (proiect) cu privire la 
aprobarea deschiderii de cont bancar la BCR Bistrita in lei. 

Consilierii locali analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 20 cu votul a 10 
consilieri”pentru” din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse: 
Se prezinta adresa Ocolului Silvic Valea Vinului,de catre d-nul Primar Gheorghe Stelian, 

pentru lemne la populatie. 
Brigadirul explica unde sunt partizile si problema de la Izvor. 
D-nul Strugari I.Ioan –presedintele de sedinta cere a fi aprobata suma de 30 de lei /mc. In loc 

de 34 lei/mc cum este cerut in actul de punere in valoare. 
D-nul primar prezinta adresa S.C.Izvorul Parva.SRL prin care se solicita cesionarea 

actiunilor de catre SC Izvorul Parva SRL,ori vanzarea procentului de 10% de catre consiliul local la 
respectiva societate, sau fie reactivarea activitatii societatii. 

D-nul Ordace Simion-consilier local mentioneaza faptul ca; in momentul cand s-a facut 
hotararea cu asocierea,cine a facut proiectul de hotarare sa mai faca o data cu o precizare concreta. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier; analizeaza toate variantele si considera ca; cel mai bine 
este sa se canda acel procent de 10%. 

D-nul primar prezinta cererea cu privire la aprobarea cantitatii de 300 mc. lemn rasinos 
constructie pentru Biserica ortodoxa Parva. 

D-nul Ordace Simion-consilier, face mentiunea ca; asa cum s-a dat la Biserica penticostala sa 
se dea si la Biserica ortodoxa, considera ca este necesar a fi ajutata biserica. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, intervine si arata faptul ca;este necesar a se discuta cu 
Iugan care, poate sa vanda cu 350 lei/mc. adus in rampa.Vanzarea sa se faca pe o suma mare. 

Consilierii locali aproba cantitatea de 300 mc. lemn de constructie rasinos,pentru Biserica 
ortodoxa Parva cu votul a 10 consilieri,”pentru” din totalul de 10 prezenti. 

Primarul arata faptul ca; trebuie o documentatie mare la I.T.R.S.V. consumandu-ne cota 
anuala. 

Branduse Nicolae-arata faptul ca;la captarea de la bazinul de apa se infiltreaza apa tulbure, 
in timpul cand sunt ploi, sa se propuna o varianda de consilierii locali. Salarul dansului este mic. 

D-nul Ordace Simion-consilier arata faptul ca;consiliul local aproba organigrama si stat de 
functii nu salarii. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata faptul ca;ar fi foarte bine sa se acopere bazinul de 
apa pentru a nu mai veni apa calda. 

    Presedintele de sedinta, domnul Strugari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii la 
sedinta si declara inchisa sedinta consiliului local drept pentru care s-a incheiat prezentul proces 
verbal in 3 exemplare din care unul se va comunica cu Institutia Prefectului, judetul Bistrita-
Nasaud, unul se va afisa la Avizierul de pe holul Primariei comunei Parva, unul va fi pe Site-ul 
www.primariaparva.ro iar unul se va arhiva la dosarul de sedinta. 

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR 
                  STRUGARI I.IOAN         CALUS IOAN 


