
                           ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 30.10.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.287/23.10.2009,la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 10 in functie, fiind trecut si domnul 
Rus I. Ioan consilier (viceprimar) al carui sprijin politic ia fost retras de P.R.M. 
 Lipseste de la sedinta,motivat fiind la un deces,domnul consilier Calus I.Vasile. 

La sedinta mai participa angajatii primariei; Rus George,Rus Adrian-Viorel,Gheorghe 
Ovidiu-Stelian si cetatenii; Rus V. Vasile,Alexi Ioan,Calus Vasile, Finegari I.Ioan,Rus G.Gheorghe, 
Rus A.Ioan. 
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I. Ioan; supune la vot procesul verbal de la sedinta 
anterioara.Consilierii analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 9 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta, Strugari I. Ioan; prezinta si supune la vot ordinea de zi: 
 
      1.Informare privind stadiul incasarii impozitelor si taxelor locale,pana la aceasta data a anului 
2009. 
                Informeaza :D-nul Rus Adrian-Viorel-Referent III.      
                  2.Hotarare(Proiect)privind validarea mandatului de consilier a domnului Finegari Ioan,de pe 
lista candidatilor de consilier ai PSD. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
       3.Hotarare(proiect) privind demolarea constructiei „Cladire Sediul Postu Politie si Dispensar” 
Parva nr.221, judetul Bistrita-Nasaud, corp comun din cladirea vechiului sediu al Primariei comunei 
Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
             4.Hotarare(Proiect) privind  darea acordului de principiu, pentru investitie in domeniul 
hidroenergetic (centrale hidroenergetice de mica putere/microhidrocentrale la S.C.BENY ALEX.S.R.L 
Negresti-Oas  si  S.C.MHC PARVA-SRL. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
       5.Hotarare(Proiect) privind aprobarea Notelor justificative si documentatiei de adtribuire, 
pentru atribuirea contractului de prestari servicii de proiectare faza PT,DE,documentatii pentru 
avizare,acorduri,autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru: PROIECTUL 
INTEGRAT” DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
         6. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 9 consilieri “pentru” din 
totalul de 9 prezenti. 
 Domnul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,cere domnilor consilieri ca; informarea de la 
punctul 1 al orinei de zi sa fie prezentata la urma. Consiliul local aproba in unanimitate. 
 Se da cuvantul domnului Primar Gheorghe Stelian,pentru a prezenta Hotararea(Proiect) 
privind validarea mandatului de consilier a domnului Finegari Ioan,de pe lista candidatilor de consilier ai 
PSD. Consiliul local analizeaza si voteaza cu votul a 4 consilieri”pentru” si 5 consilieri se “abtin” 
din numarul de 9 prezenti.S-au abtinut domnii consilieri; Strugari I.Ioan,Singiorzan I.Vasile,Moisa 
C.Ioan,Rus A. Nicolae si Ordace I.Simion. Hotararea nu a fost adoptata. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei,prezinta si motiveaza, Hotararea(proiect) privind 
demolarea constructiei „Cladire Sediul Postu Politie si Dispensar” Parva nr.221, judetul Bistrita-Nasaud, 
corp comun din cladirea vechiului sediu al Primariei comunei Parva. 
 Mai arata ca, activitatea Postului de Politie Parva se va desfasura intr-o incapere din sediul 
actual al Primariei comunei Parva. 



 
 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca;fostul sef de post d-nul Carcu Ghita,de cate ori se 
intalneste cu dansul spune ca mai are in cladirea unde a locuit dansul,faianta,gresie,vana chiuvete, 
alte bunuri care nu au fost platite de Primaria Parva. 
 2.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca ;bunurile enumerate sunt de 
peste 30 de ani sunt bunuri luate de la Costan,ele nu se pot incarca in gestiune cu aceste bunuri. S-a 
facut iscrisuri si se vor mai face cu domnul Carcu Ghita iar cand se va demola constructia domnul 
circu sa vina sa-si ia bunurile enumerate. 
 D-nul Ordace Simion considera ca;trebuie facuta distinctie ce este pe biserica sa ramana pe 
biserica ce este pe comuna sa fie a comunei. Dansul nu este lamurit cu numarul de C.F. ca, acesta ar 
fi 251 si nu 174. 
 Secretarul intervine si arata ca; acest imobil este identificat in C.F.174 asa cum este prins si 
in Anexa nr.35 la H.G.905/2002 si functie de suprafata care se va demola acest bun, el va fi radiat 
asa cum,de fapt, este mentionat in hotararea(proioect) care a fost inmanata domnilor consilieri iar 
terenul va ramane in proprietatea publica a comunei. 
 3.D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,se intreaba,oare cum va arata aceasta cladire 
dupa demolarea unei parti din ea? Este drum de acces scris si ar fi bine sa se amenajeze acest drum 
care sa duca si la cetatenii care au casa pe langa fosta casa a lui Finegari George,sa fie pentru toate 
persoanele de pe Damburi,la cimitirul ortodox. De ce nu se demoleaza toata constructia ? 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intervine si arata ca ; pe viitor se va demola toata 
constructia. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian intervine si arata ca; in zona se va face un nou PUZ, cu 
drumul propus se intra pe domeniul privat si vor fi probleme asa cum s-a intamplat mai zilele 
trecute Intre Maguri. Impreuna vom face acces pentru toti oamenii din zona. 
 D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca; se discuta prin sat ca, constructia vechiului sediu al 
primariei ar fi data pentru o perioada de peste 40 de ani. Roaga pe domnul Primar sa explice acest 
lucru. 
 D-nul Primar arata ca; nu este adevarat,exista un contract de inchiriere cu S.C.Flliper SRL, 
contract care se renoieste la 5 ani si care a fost aprobat de consiliu local. 
 Se supune la vot,de catre domnul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta, Hotararea(proiect) 
privind demolarea constructiei „Cladire Sediul Postu Politie si Dispensar” Parva nr.221, judetul Bistrita-
Nasaud, corp comun din cladirea vechiului sediu al Primariei comunei Parva. 
 Consilierii locali analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 21 ,cu votul a 9 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie. 
 Se da cuvantul domnului Primar care prezinta si motiveaza ,explicand si situatia terenurilor 
din zona , Hotararea(Proiect) privind  darea acordului de principiu, pentru investitie in domeniul 
hidroenergetic (centrale hidroenergetice de mica putere/microhidrocentrale la S.C.BENY ALEX.S.R.L 
Negresti-Oas  si  S.C.MHC PARVA-SRL. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Strugari Ioan-presedintele de sedinta,considera ca, pentru mai multa transparenta 
ar fi bine sa se explice consilierilor cine sunt actionarii la societatile amintite si care este societatea 
cu sediul in comuna Parva. 
 2.Secretarul comunei il roaga pe domnul Primar sa dea cele doua dosare depuse de cele doua 
societati, domnilor consilieri pentru a se cunoaste administratorii,se solicita doar un acord de 
principiu nu se face concesionare,vanzare ori inchiriere. Acest lucru va fi un pas urmator care se va 
realiza dupa clarificarea juridica a terenurilor. Acest acor le trebuie celor doua societati pentru a-si 
depune documentatia in vederea finantarii. 
 D-nul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta,arata ca,dansul oricum va fi “pentru” la vot 
doar ca sunt niste lucruri care trebuiesc lamurite pentru a fi explicate pe mai departe. Se intreaba, 
de ce la unii se aproba acorduri iar la altii nu. Dansul a cerut un Certificat de urbanis si i s-a dat un 
raspuns negativ,dand citire raspunsului la solicitare,principiul este acelasi. 



 3.D-nul Primar Gheorghe Stelian arata ca ; trebuie sa vina domnul Strugari Ioan la 
primarie pentru a se discuta acest lucru,desi a fost chemat dansul nu a venit pana la aceasta data a 
se discuta asupra contractului de arenda. Situatia nu este asemanatoare deprece, dansul cere un  
certificat de urbanism pentru care nu anexeaza un eztras C.F. iar la cele doua societati se da un 
acord de principiu urmand ca,dupa clarificarea regimului juridic al terenurilor la care se refera 
cele doua societati, apoi se va trece la concesionare si eliberarea certificatelor de urbanism. 
 4.D-nul Ordace Simion-consilier local, arata ca; Cola 97 lipseste de peste 30 de ani, daca s-a 
cerut niste documente de catre domnul Strugari Ioan de ce nu s-au dat. Daca s-au obtinut niste bani 
de la Uniunea Europeana prin care sa se faca ceva de ce sa nu se rezolve problemele. 
 Secretarul intervine si arata ca ; nu se poate pune problema eliberarii Certificatului de 
urbanism pentru ca acest lucru este obligatoriu, conform L.50/1991 republicata la certificat trebuie 
sa se anexeze niste documente de proprietate,sa se motiveze pentru ce trebuie eliberat certificatul, 
sa se respecte cele prevazute de legea in vigoare. 
 5.D-nul Singiorzan I.Vasile,consilier, arata ca; este bine sa se inteleaga cele doua parti pentru 
a se face un lucru bun in comuna. 
 Se supune la vot,de catre domnul Strugari I.Ioan-presedintele de sedinta, Hotararea(Proiect) 
privind  darea acordului de principiu, pentru investitie in domeniul hidroenergetic (centrale 
hidroenergetice de mica putere/microhidrocentrale la S.C.BENY ALEX.S.R.L Negresti-Oas  si  S.C.MHC 
PARVA-SRL. 
 Consilierii locali analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 22 ,cu votul a 9 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei,prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii 
Hotararii(Proiect) privind aprobarea Notelor justificative si documentatiei de adtribuire, pentru atribuirea 
contractului de prestari servicii de proiectare faza PT,DE,documentatii pentru avizare,acorduri,autorizatii 
si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru: PROIECTUL INTEGRAT” DEZVOLTARE 
LOCALA IN COMUNA PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 
 Consilierii locali analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 23 ,cu votul a 9 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie. 
 In continuoare se da cuvantul domnului Rus George-casier II care prezinta informarea de la 
primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Primar Gheorghe Stelian,arata ca; in calitate de ordonator principal de credite 
considera ca, aceasta activitate este cea mai importanta latura din Primarie. Il roaga pe domnul Rus 
George, pentru ca ia dat si un ajutor cu atributii, pe domnul Rus Adrian-Viorel, si-i roaga si pe 
domnii consilieri sa dea sprijinul necesar pentru a indruma oamenii sa-si plateasca impozitele si 
taxele locale. Sunt bani la terenurile din extravilan care sunt reimpozitate fapt impus in urma 
controlului Curtii de conturi Bistrita-Nasaud. D-nul Rus George se va pensiona anul viitor, doreste 
sa fie incasarile realizate incepand de la primar si pana la ultimul numar de casa. Considera ca se 
va incheia cu bine si acest an. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; consiliul local nu are nici o putere in acest sens si 
functionarii Primariei comunei Parva. 
 3.D-nul Strugari Ioan-presedintele de sedinta,intreaba, care este suma ce trebuie sa se 
incaseze intr-un an de zile? 
 D-nul Primar spune ca,aproximativ 9 milioane. 
 D-nul Strugari Ioan arata ca; la restante pe total suma sunt mai mari majorarile decat 
impozitele satbilire iar daca pana la aceasta data mai sunt restante atunci pana la sfarsitul anului 
mai sunt 2 luni si oare se vor putea incasa aceste sume? 
 D-nul Primar arata ca;sumele trebuiesc incasate deorece daca ele nu vor  fi incasate,de 
exemplu, in procent de 20% atunci pentru anul viitor  vom primi cu 20% mai putin de la bugetul de 
stat. 
 Se trece la diverse. 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,face referire la faptul ca, este necesar sa se dea niste 
explicatii,de catre executiv, cu privire la proprietatile lui Finegari Ana, deorece se tot discuta prin 
barul acesteia ca; la Singiorzan V.Vasile si la Singiorzan Catalina li s-a dat apartamente in  
 



 
schimbul terenului luat la stat si ei nu i s-a dat nimic. Sunt multe terenuri in proprietatea comunei 
exemplu; Poclaz,Varnita,La Pod care sunt folosite de oameni,de ce nu se clarifica aceste lucruri?  
 2.D-nul Primar Gheorghe Stelian-explica situatia apartamentelor date,aratand ca, la Andrei 
Marta si la Singiorzan Ioan s-a inchiriat apartamentele iar la doamna Finegari Ana sa se vada ca, 
dansa foloseste terenul pe care-l are,i s-a restituit terenul din spatele Primariei pe care la vandut la 
Buhai Petru. Exista in lucru o evaluare a terenurilor pentru a fi despagubite aceste persoane, 
lucrare care se va prezenta in consiliu local si se vor face despagubirile comparativ cu aceasta 
lucrare. 
 3.Secretarul comunei Parva intervine si considera ca, cele mai reale informatii pot fi date de 
catre domnul consilier Singiorzan V.Vasile,de fata. 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, explica cum sta situatia de fapt asupra terenurilor 
confiscate de stat, aratand cum s-a dat terenurile la Finegari Ana si cum se gasesc terenurile la 
Singiorzan V.Vasile. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,mai arata cum este chemat la judecata cu Rus I.Ioan-
viceprimarul comunei Parva, consiliul local si nu dansul.S-a prezentat la proces,explicand cum s-a 
procedat la identificarea dansului si cum judecatorul ia spus ca nu este dansul chemt la instanta in 
acest proces si poate pleca acasa. Da exemplu care ar fi forma legala. 
 5.D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei (a carui sprijin politic ia fost retras de PRM) arata 
ca, la urmatoarea sedinta a instantei de judecata il va chema direct pe domnul Ordace Simion 
pentru ca dansul a facut proiectul de hotarare. 
 6.D-nul Moisa Ioan-consilier, intraba, de ce este chemat consiliul local in judecata si nu 
P.R.M.-ul care ia retras sprijinul politic domnului Rus I.Ioan. 
 7.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata ca; intampina tot felul de intrebari cu reteaua de 
apa, da exemplu pe numitii; Calus Login a Natului, Scurtu Ioan a Marii lui Mihai si altii care spun 
ca cineva si s-a adresat si consilierilor, ar avea ceva cu ei ca nu iau dus reteaua de apa la casa 
acestora. Toti oameni cer sa se faca o adunare publica si sa li se explice situatia cu apa.  
 D-nul Moisa Ioan-consilier, arata ca; pe Lunci in zona unde detine si dansul casa,nu se pot 
face caminele deorece terenul este mlastinos si intra apa in camine. Trebuie gasita o solutie. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; trebuie luata in serios problema care o pune 
Ozonul caci ei se motiveaza ca nu pot termina lucrarea asa cum prevede contractul din cauza 
oamenilor care nu-si fac caminele. 
 D-nul Ordace Simion-consilier local,arata ca; d-na Carcu a lui Vasile povesteste ca,consilierii 
locali vor contoare,sa li se explice oamenilor. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; proiectul de extindere a retelei de apa potabila a 
avut o documentatie si o valoare,aceasta valoare nu se poate depasi dar pe viitor vor fi racordate 
toate familiile, momentan nu se mai pot face extinderi deorece trebuie facuta receptia. Este necesar 
a se face toate caminele la gospodariile la care s-a tras reteaua de apa deorece Ozonul desi este la un 
pas de faliment, se motiveaza ca nu pot termina lucrarea pana ce nu se termina caminele. Este 
necesar a se face o lucrare buna. Noi trebuie sa ni se restituie 5% de la Guvern,suma ce nu se va 
restitui pana ce nu se termina lucrarea adica pana la racordul a tuturor familiilor prinse in proiect. 
Contractul de furnizare a apei face parte din lucrare,valoarea este calculata la aceasta data la suma 
de 0,67 lei/mc de apa,o considera o suma buna dar se mai poate umbla la ea pe sedinta de consiliu 
local sau printr-un referendum. 
 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. 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,      SECRETAR, 
          STRUGARI I. IOAN                          IOAN CALUS 
 


