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               P R O C E S    V E R B A L 
  
 Incheiat astazi 27.12.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.174/22.12.2011, urmare necesitatii 
adoptarii a trei 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 Calus I.Vasile. 
 D-nul Finegari 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, Finegari I.Ioan prezinta si supune la vot urmatoarea: 

  
     O R D I N E   D E  Z I: 
 
1. Hotarare {“proiect”) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012. 
2. Hotarare (“proiect”) privind stabilirea taxelor speciale 2012. 
3. Hotarare (“proiect”) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.  
 

 
 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 Gheorghe Stelian pentru a prezenta Hotararea (proiect) privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba daca sunt restante la plata impozitelor si 
taxelor locale pe acest an? 
 D-nul Primara rata faptul ca sunt su sunt restantieri cu sume mari,daca la un numar de 26 
de gospodari este o suma de peste 600 milioane lei.Pozitii de toate sunt peste 200 neachitate. 

Consiliul local analizeaza Hotarare {“proiect”) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2012 si aproba, adoptand hotararea nr. 30, cu 9 voturi “pentru” din totalul de 11 in 
functie, d-nul Ordace Simion se “abtine”. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian,prezinta Hotararea (“proiect”) cu privire la instituirea 
unor taxe speciale pentru anul 2012 si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari. Arata 
faptul ca; se perecliteaza situatia tineretului care in ultima zi se prezinta si cer a se inchiria 
caminul pentru sarbatori.. 

Se trece trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier arata faptul ca; este necesar ca acest tineret sa fie 

mobilizat la activitati si invatat sa depuna o cerere pentru ca; pot sa fie mai multi solicitanti si 
atunci cum vom proceda. 

2.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,arata faptul ca;acest tineret trebuie sa se organizeze 
altfel sa nu li se mai dea asa numai pe fuga.Taxa la Caminul cultural nu este nuci putin nici mult 
numai sa ne putem incadra in al intretine. 

D-nul Primar arata faptul ca;la Caminul cultural va fi o vesela noua, set de mese noi, taxa 
trebuie gandita bine pentru a ne incadra in toate cheltuielile.Cetatenii care organizeaza nunti 
trebuie sa-si plateasca consumul de curent. 

3.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,face referire la taxa de la baza sportiva aratand faptul ca; 
acei copii necajiti sa nu plateasca,dupa programul scolar, intrarea pe acest teren. 



D-nul Primar arata faptul ca;exista un protocol cu Scoala Generala Parva, unde este 
prevazut cum este programul elevilor si cum se poate organiza activitati pe teren.Profesorul de 
sport are si el o cheie pentru desfasurarea unor competitii in afara programului scoloa. 

4.D-nul Ordace Simion-consilier,face referire la faptul ca nu se stie a cui e terenul,fiecare 
discuta in toate felurilr si-l intreaba pe d-nul Primar; a cui e terenul a scolii sau a comunei? 

D-nul Primar arata faptul ca; proiectul pentru amenajarea bazei sportive este “Baza 
sportiva comunala tip II,asa ca este al comunei. In viitorul apropiat va fi placata tabla cu 
denumirea. 

1. Consiliul local analizeaza Hotararea (“proiect”) privind stabilirea taxelor speciale 2012 
si aproba, adoptand hotararea nr. 31, cu 9 voturi “pentru” din totalul de 11 in functie, d-nul 
Ordace Simion se “abtine”. 

In continuare d-nul Primar prezinta Hotararea (“proiect”) privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2011.  

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 32, cu 10 voturi “pentru” din 
totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse: 
1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,prezinta spre aprobarea consiliului local un tabel cu 

nun numar de 6 persoane pentru lemn de foc care sa fie atribuit gratis. 
Consiliul local analizeaza si aproba cu 10 voturi”pentru” din 10 consilieri prezenti. 
2.D-nul consilier Rus Nicolae,intreaba; oamenii de pe V.Izvorului de unde vor primi 

lemne? 
D-nul Singiorzan V.Vasile -brigadier silvic arata faptul ca; acestia nu vor putea primi 

numai dupa terminarea procesului cu comuna Rebra. 
3.D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca; este o mare problema cu apa potabila 

care vine in continuoare tulbure. Cere sa i se puna la dispozitie de catre d-nul Primar proiectul de 
la apa deorece considera ca nu exista pompa de filtrare montata.Reteaua este facuta prost se 
smulge,bazinul a fost pus pe o piatra si s-a spart.Cineva si-a batut joc de noi cu aceasta lucrare. 
Primarul nu trebuia sa faca receptia pana nu se constata ca toate cele din proiect sa fie realizate. 
De aceea vrea sa vada proiectul. 

D-nul prima Gheorghe Stelian cere d-nului viceprimar sa-i raspunda d-nului Ordace 
Simion. 

D-nul viceprimar Rus Ioan-arata faptul ca inca din ajunul Craciunului au fost probleme 
cu apa atat la bazin cat si pe coloana. Apa pe perioada de seceta nu este tulbure si doar atunci 
cand ploua asa ca se infiltreaza apa de ploaie pe undeva in bazinul de captare. 

D-nul Primar arata faptul ca; bazinele nu sunt sparte iar apa care a iesit pe drum se 
datoreaza desprinderii conductei din doua vane.Nicolae si Ovidiu din ajunul de Craciun sunt tot 
la apa. S-a vorbit cu responsabilul lucrari si va veni sa constate aceste defectiuni.La badea Ioan 
nu este decat filtru de clorinare si nu de filtrare. D-nul Ordace Simion a facut sesizare, asta nu 
este o problema dar putem sa fim amendati pe aceasta tema. Este necesar a se reduce presiunea 
deorece se pot duce capetele de conducta. 

4.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,arata modul cum s-ar putea face decantarea prin 3 bazine 
de decantare asa cum a fost si la coloana veche iar pentru presiune se poate face pe coloana o 
ruperea de presiune. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-Brigadier silvic arata faptul ca; sunt 2 partizi pentru a fi 
aprobate la exploatare, nu le are la indemana dar sa fie aprobate de consiliul local. 

Presedintele de sedinta, domnul Finegari 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. 
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