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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
               P R O C E S    V E R B A L 
  
 Incheiatastazi 23.03.2012 cuocaziasedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocataprinDispozitiaprimaruluicomunei Parva nr.8/15.03.2012, urmarenecesitatiiadoptarii a 
treihotarariinitiate de d-nul primar GheorgheStelian. 
 La sedinta participa, conformregistrului de prezenta,pecaresecretarul o prezintapresedintelui 
de sedinta, un numar de 11consilieridintotalul de 11 in functie. 
 D-nul primar GheorgheStelian,primarulcomuneiParva,prezinta si 
motiveazanecesitateaadoptariiuneihotararicuprivire la alegereapresedintelui de sedintapentru o 
perioada de treiluni si solicita propuneri in acestsens. 
 D-nulSingiorzanv.vasile-ilpropune pe d-nulOrdaceSimion.  
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  7 , cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 prezenti. 
 D-nulOrdaceSimion-presedintele de sedintasupune la votprocesul verbal de la 
sedintaanterioara.Consilieriianalizeaza si aprobaprocesul verbal cuvotul a 11consilieri “pentru”.  
 D-nulpresedinte de sedinta, OrdaceSimionprezinta si supune la voturmatoarea: 
      
    O R D I N E    D E   Z I: 
 

1.Informarecuprivire la modul de gospodarire si infrumusetare a localitatii si actiunilor de 
primavara.  

2.Hotarare(proiect)privindalegereapresedintelui de sedintapentrulunilemartie,aprilie si mai 2012. 
    Initiator:GheorgheStelian-Primarulcomunei Parva. 
3.Hotarare (“proiect”) privindaprobareareteleiscolarepentruanul 2012. 
    Initiator:GheorgheStelian-Primarulcomunei Parva. 
4.Hotarare (“proiect”) privindaprobareaconcesionariiterenurilordin C.F. 25014-Fruntea 

Bolovanului,C.F.25094-Izvorul Ursului si C.F.nr.25015-Cires si 
acordareaavizuluipentruimpamantareacoloanei. 

    Initiator:GheorgheStelian-Primarulcomunei Parva. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 prezenti. 
 Se da cuvantul d-nului Rus I. Ioan-vicepresedinte pentru a prezenta informarea de la primul 
punct al ordinei de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,solicita ca; cei care lucreaza la canalaizare sa aduca 

piatra sparta si sa puna ingropile sapate,vin Pastele si suntem tot in mizerie care la trecerea unei 
masini sare pe geamurile caselor de pe marginea drumului. Canalizarea s-a facut si pe Musuroaie 
dar la 60 m. De la capatul liniei sunt gospodarii care nu sunt racordate, de ce? 

2.Singiorzan V.Vasile-consilier(sef de district silvic) arata faptul ca; este necesar de a se iesi la 
curatat prin comuna si un sprijin va fi si din partea padurarilor care se vor mobiliza si vor strange 
materialul lemnos de pe marginea drumului. 

3.D-nul Primar Gheorghe Stelian-face referire la faptul ca;s-a discutat cu cei de la Nasaud 
pentru ca de luni intr-o saptamana sa vina si sa adunam mizeria si inspecial rumegusul de la 
pod.Raul Rebra nu arata bine,inca se mai arunca mizerie in el. Iarna a fost lunga si a lasat urme. O 
sa se puna la dispozitie pubele deorece se va face o noua ordine de colectare si trebuie sa luom o 
hotarare in acest sens. S-a reusit a se obtine colectarea din poarta in poarta si 6 puncte de 
precolectare,considerand ca este bine acest lucru. Costurile vor fi mult mai mari decat ce este acuma 
si se va face contract cu fiecare gospodarie. 



Reparatiile pe marginea drumului judetean 172B se va lua legatura cu d-nul Cremene si 
Dimex-ul care vor face ceea ce trebuie,se va asfalta. 

4.D-nul Strugari Ioan-consilier arata faptul ca; se lucreaza bine asa acum vom asfalta si apoi 
vom face racordarea locuintelor de peste drum,adica, vom mai sparge odata asfaltul.Sa se faca 
racordurile si apoi sa se toarne asfaltul. A inteles ca sunt 6 puncte de colectare a deseurilor dar nu 
vede cum se va putea iesi pe Valea Paltinului,Valea Vinului,etc. mai ales iarna. 

Primarul Gheorghe Stelian arata faptul ca; racordurile sunt facute in majoritatea lor si se 
vor face incontinuoare iar uni s-au si racordat la canalizare deaceea iese apa la Ionu Sofii.Cand se va 
primi OK-ul de la SAPARD atunci se va face canalizarea si pe partea dreapta a drumului.Proiectul 
este destul de extins si a discutat si cu cetatenii de care face referire d-nul Singiorzan I.Vasile. 

5.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata faptul ca; este necesar de a se face o verificare si 
omul trebuie incunostintat si trebuie sa ne uitam fiecare ce trebuie sa facem si ce trebuie sa se faca. 
Firma face cat este platita,dupa proiect,iar oameni sa-si faca fiecare cat trebuie sa-si faca la racordul 
de canalizare. 

D-nul Primar mai arata faptul ca; proiectul pe masura 125c este pe evaluare pentru aprobare 
si finantare. Este necesar a se lua declaratii de la oameni pentru fiecare zona. Trebuiesc terminate 
lucrarile altfel intram pe penalitati. 

D-nul Strugari Ioan-consilier,arata faptul ca; la Valea Arsitei se surupa drumul lucrat de 
Dimex anul trecut,asa s-a lucrat de bine. 

6.D-nul Scurtu Alexandru-consilier,cere sa se mearga in teren cu toti consilierii, sa vedem 
despre ce este vorba si daca sunt probleme sa se cheme constructorul si dirigintele de santier pentru 
a explica de ce se surupa acet drum. 

7.D-nul Ordace Simion-consilier,il intreaba pe d-nul Primar, cum crede dansul ca se mai pot 
racorda oameni la canalizare la o adancime de 6,5 m. crede ca; lucrarea este moarta din start. 
Drumul de le Valea Arsitei este un dezastru cum s-a construit,nu este pus balastru,piatra sparta si 
nu este calcat cu utilaje grele. Daca mergem la fata locului vom vedea cat de bine s-a lucrat. D-nul 
Primar sa mai termine cu lauda ca a facut caci tot ce a facut nu s-a receptionat cum trebuie si sunt 
lucrari de mantuiala dand exemplu si reteaua de apa potabila. 

In continuoare d-nul Primar Gheorghe Stelian prezinta si motiveazaHotararea (“proiect”) 
privindaprobareareteleiscolarepentruanul 2012. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  8, cu votul a 11 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 prezenti. 
 Se pune in discutie,de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva Hotararea 
(“proiect”) privindaprobareaconcesionariiterenurilordin C.F. 25014-Fruntea Bolovanului,C.F.25094-
Izvorul Ursului si C.F.nr.25015-Cires si acordareaavizuluipentruimpamantareacoloanei. 
 D-nulStrugariIoan-consilier,intreaba daca sunt depuse oferte? 
 D-nulOrdaceSimion-consilier,consideraca a fostfacuta o asocierecu MHC Parva aia un se mai 
respecta? 
 Secretarul intervine si arata faptulcaterenuldinpropietateacomunei Parva un poate fi dat fara 
concesionare,inchirieresauvanzarecitind art.123 dinLegea nr.215/1001. 
 Se supune la vothotarareaiarConsiliul local Parva analizeaza si aproba, adoptand hotararea 
nr.  9, cu votul a 7 consilieri “pentru” si 4 “abtineri”din totalul de 11 prezenti. 

Presedintele de sedinta, domnul Finegari 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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