
 ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 

 Incheiat astazi 22.01.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.3/08.01.2013,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;. 

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 asupra modului de incasare a impozitelor si taxelor locale pe anul 2012. 

     Informeaza:D-na Calus Mariana-inspector asistent. 

 2.Hotarare(proiect) cu privind  la concesiunea directa a pasunilor alpine Asociatiei de Taorine Parva. 

     Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 3.Hotarare(proiect cu privire la stabilir concesiunea directa a pasunilor alpine Asociatiei de Ovine si 

Caprine Parva. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

4.Hotarare(proiect) cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

5.Hotarare(proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2013. 

    Initiator:Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 

            Se supune la vot ordinea de zi. 

 Ne mai fiind alte propuneri la ordinea de zi este aprobata in unanimitate de cei prezenti. 

 

Se da cuvantul doamnei Calus Mariana-inspector asistent(casier) in cadrul aparatului de 

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

zi,explicand totodata unde sunt problema dand cele mai grele situatii;Ordace Elena nr.154 cu doua 

masini neachitate de mult timp si Andronie de la Podul din jos si altii. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul Finegari Petru,consilier,propune ca; cei in causa sa se gaseasca o metoda de a fi scutiti. 

Secretarul comunei intervine si face referiré la prevederile Codului fiscar,specificand cine poate fi 

scutit sau ce facilitati se pot face pe Legea 571/2003. 

2.D-nul Singiorzan I Vasile-consilier,intervine si arata faptul ca;de ce sa fie scutiti,asa cum isi 

plateste dansul impozitele si taxele asa sa-si plateasca fiecare,fapt sustinut si de d–nul consilier Birte 

Natu. 

3.D-nul Primar Strugari Ioan-considera ca este o suma destul de mare ramasa si mai mult de 60% 

la un numar de sub 20 de cetateni. 

In continuoare d-nul Primar Strugari Ioan,prezinta Hotararea(proiect) cu privind  la concesiunea 

directa a pasunilor alpine Asociatiei de Taorine Parva.   

Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba, la cine anume se da in concesiune aceste terenuri? 

D-nul Primar raspunde ca; asa cum prevede hotararea se da la ACT care, are un presedinte si un 

secretar iar beneficiari sunt detinatorii de animale. 

D-nul Singiorzan I.Vasile intreaba, daca se da 10 euro la ha. cetateanul mai plateste pasunatul? 

 2.D-nul Finegari Petru-consilier,va vota aceasta hotarare cu conditia de a se presenta si contractul 

de concesiune. 

Primarul comunei da citire contactului de concesiune(model). 



D-nul Finegari Petru cere ca in hotarare contractul sa fie deja inregistrat. 

Secretarul comunei intervine si explica;nu are cum sa fie inregistrat contractul de concesiune 

atata timp cat un este aprobata concesiunea pasunilor. 

 3.D-nul Calus Toader-Vasile,intreaba ca; nu art trebui sa se ia in fiecare an o hotarare cu 

stabilirea taxelor de pasunat de catre consiliu local? 

 4.Rus V.Ioan-consilier,considera ca;pasunile alpine ar trebui sa se dea prin rotatie.  

 D-nul Primar Strugari Ioan arata faptul ca; el nu face decat o procedura solicitata de Curtea de 

conturi prin controlul facut in anul trecut. 

 Se supune la vot. 

 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____,cu votul pentru a 10 consilieri, o 

“abtinere”,aptinnandu-se d-nul Finegari Petru. 

 D-nul Primar Struhari Ioan pune in discutie Hotararea(proiect cu privire la stabilir concesiunea 

directa a pasunilor alpine Asociatiei de Ovine si Caprine Parva. 

 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____,cu votul pentru a 10 consilieri, o 

“abtinere”,aptinnandu-se d-nul Finegari Petru. 

 D-nul Primar Strugari Ioan,pune in discutia consilierilor si motiveaza, Hotararea(proiect) cu 

privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013. 

 Se trece la discutii: 

1.D-nul Calus Toader Vasile,viceprimarul comunei intreba;se majoreaza cu 16% si chiriile? 

D-nul Primar explica cum se procedeaza,incepand cu HGR nr.1309/2012,legea chiriasilor… 

2.D-nul Finegari Petru-consilier,arata faptul ca; Guvernul Romaniei a scos o ordonanta si el pe 

aceea o ia in considerare asa ca daca dansul va fi impotriva acestui proiect de hotarare. 

Se supune la vot. 

 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____,cu votul pentru a 10 consilieri, 1 

vot “impotriva” a d-nului Finegari Petru. 

 In continuoare d-nul Strugari Ioan-prezinta Hotararea(proiect) privind instituirea unor taxe 

speciale pentru anul 2013,explicand si motivand necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

 Arata,in continuoare,faptul ca;pentru zona supusa salubrizari,dupa estimarile facute de d-nul 

viceprimar Calus Toader-Vasile, este necesar a se instituí taxa de 8 lei/familia/luna si 16 lei/luna la agenti 

economici,fiind nevoie pentru plata cheltuielilor suma de 27.850 lei/an. 

Se trece la discutii: 

1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba;cat e contractul cu Nasaud si cine la schimbat a se 

ridica gunoaiele de 2 ori pe luna si alta suma?  

2.Finegari Petru-consilier,face referiré la faptul ca;acest lucru cu ridicarea resturilor menajere nu 

va dura mai mult decat pana in noiembrie 2013 ca o sa vina ADI-ul si o sa preia toate aceste activitati. 

 Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,arata faptul ca; dansul a facut aceasta propunere 

pentru a se putea acoperi toate cheltuielile cu salubrizarea comunei. 

 3.D-nul Cicedea Dumitru-consilier,intreaba ca;cine plateste zona satului sau peste tot unde arunca 

copiii pungi,cuti de lapte ce-l primesc de la scoala…?  

 Primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan,raspunde ca; tot ce inseamna domeniu public va fi 

platit de catre Primarie. 

 Presedintele de sedinta supune la vot propunerea facuta de primar pentru taxa la salubrizare. 

 Consilieri local voteaza cu; 2”pentru”in persoana d-nei Flore Marina si d-nul Birte Natu si ceilalti 

9 consilieri au fost ”impotriva”. 

 D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,propune a se stabili o taxa de 6 lei/familia/luna cu ridicarea 

resturilor menajere de doua ori/luna si o alta propunere de 5 lei/familia/luna dar sa vina masina o 

singura data pe luna.  

 4.D-na Flore-Marina-consilier,intreaba daca cu suma propusa de d-nul Singiorzan Vasile se pot 

acoperi cheltuielile din contract sau un? 

 Primarul spune ca,un pot fi acoperite aceste cheltuieli si nici reziliat contractul.Daca gunoaiele se 

vor ridica o data pe luna atunci va mai trebui o masina care va implica alte cheltuieli. 

 Secretarul comunei arata faptul ca;daca nu vor fi acoperite cheltuielile din contract atunci nu va 

putea contrasemna aceasta hotarare. 

 Se trece a se discuta asupra taxei de apa si canalizare, primarul comunei prezentand cifrele 

propuse.Atentie la accesarea banilor care s-a facut pe Masura 322.Oricum in luna februarie martie 2013 



va initia un proiect de hotarare pentru a trece la AQUABIS-Bistrita,deorece, din banii nostri nu putem 

acoperi cheltuielile. 

 D-nul Finegari Petru-propune ca pe langa consiliu local sa se infinteze o societate care sa se ocupe 

de acest serviciu si sa se faca un calcul care sa acopere toate aceste cheltuieli. 

 Primarul comunei arata faptul ca; avem costurile pentru apa dar nu le avem pe cele de la 

canalizare. Sa mearga viceprimarul la d-nul Curtean la Bistrita si sa clarifice aceasta problema. 

 Se supune spre aprobarea consiliului local Hotararea(proiect) privind instituirea unor taxe 

speciale pentru anul 2013, cu modificarea propusa de d-nul Singiorzan Vasile,aceea de 6 lei/familia/luna 

iar consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.____,cu votul a 11 consilieri “pentru” din 

totalul de 11 in functie. 

 1.Se trece la discutarea referatului cu privire la scutirea de la plata impozitelor si taxelor a unor 

persoane care sunt decedate,plecate din localitate… 

 Consiliul local analizeaza si aproba cu votul a 11 consilieri “pentru” din totalul de 11 prezenti. 

            2.D-na Mocanu Rodica-cadru didactic,cere decontarea biletelor de autobuz pentru naveta. 

 Consiliul local un aproba,cu votul a 11 consilieri. 

 3.Se prezinta Oferta Asociatiei,Bradu-Cerbu 53 care solicita darea in administrare a padurilor 

comunale, dandu-i-se totodata cuvantul d-nului Ordace Simion,presedintele asociatiei care-si spune 

posibilitatile sale de a administra padurea, facand referiré si la Ordinul 904/2010. 

 Se trece la discutii. 

 1.D-nul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta spune ca; sa-i fie aprobat si sa faca ceva. 

 2.D-nul Singiorzan Vasile-consilier, cere secretarului comunei sa explice daca se poate sau nu.  

 Secretarul comunei arata faptul ca; este necesar ca mai intai sa vedem cine poate infinta un ocol 

silvis si cu ce suprafata. 

 Cine poate infinta este Ordinul nr.904/2010 si da citire Criteriilor minime pentru a constitui un 

ocol iar in anexa nr. 1 la la punctul 19 din Legea nr.46/2008 se prevede ce suprafata trebuie sa aiba un 

ocol silvic,care,in zona de deal trebuie sa fie de minim 5000 ha. Contractul trebuie actualizat cat mai 

repede. 

 3.D-nul Finegari Petru-consilier, arata faptul ca,d-nul Ordace Simion pana se definitiveaza cu 

amenajamentul sa vina cu constituirea ocolului silvic si o sa discutam atunci. Cere Primarului ca de 

acuma in colo nici o bucata de lemn sa nu se mai vanda fara aprobarea consiliului local.Amenajamentul 

este facut alandala. 

 4.D-nul Strugari Ioan,Primar al comunei Parva,cere ca un numar de 3-4 consilieri sa se deplaseze 

cu dansul la Directia Silvica Bistrita pentru a se face un act aditional de prelungire a contractului de 

administrare pana la terminarea amenajamentului.O sa fie contactat d-nul Voican sa vina sa explice 

consilierilor cum s-a facut amenajamentul. La data incheierii contractului cu d-nul Edi Voican a chemat 

brigadirul si ia spus ca in fiecare canton sa fie prezent padurarul cu amenajistii. Iar daca se va constata 

ca; nu au fost prezenti,ca nu cunosc situatia din teren, sa-si puna haina in cui. 

 Intreaba si cere sa se propuna cine va merge la D.S. Bistrita cu dansul pentru semnarea actului 

aditional? 

 Sunt propusi d-nii consilieri; Cicedea Dumitru,Rus I Ioan si Calus Toader-Vasile care, sunt 

aprobati de cei 8 consilieri. 

 D-nul Cicedea Dumitru,intreaba daca s-au predat partizile cu lemn de foc la populatie sau nu. 

 D-nul padurar Rus I.Ioan arata ca,aceste partizi sunt predate si decontate. 

 D-nul Finegari Ioan-consilier,intreaba daca s-a facut ceva pentru lemnul de molid pentru Biserica 

Ortodoxa? 

 D-nul Primar, spune ca a mai discutat si este necesar a se depune o cerere de catre biserica. 

 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 

 

 


