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                     P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 12.02.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.16/09.02.2011,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a 1 proiecte de hotarare de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva si a 4 
proiecte de hotarare de catre d-nul Ordace Simion-consilier. 
 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 motivat d-nul 
Rus A.Nicolae. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-na Singiorzan Catalina. 
 D-nul Ordace Simion 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,Ordace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 1.Hotarare (Proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al 
comunei Parva. 
     Initiator:Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 2. Hotarare(proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Ordace Simion. 
     Initiator:Ordace Simion-consilier local. 
 3. Hotarare(proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Sangeorzan 
Traian. 
     Initiator:Ordace Simion-consilier local. 
 4. Hotarare(proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Calini 
Trandafir. 
     Initiator:Ordace Simion-consilier local. 
  5. Hotarare(proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Rus I. Ioan. 
     Initiator:Ordace Simion-consilier local. 
   6. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,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 Primar Gheorghe Stelian pentru a prezenta Hotarare (Proiect) 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al comunei Parva, care este 
prezentat si la care se motiveaza,fata de expunerea de motive si urmatoarele: 
 -este un buget de austeritate care nu are nici o suma primita de la Consiliul judetean Bistrita-
Nasaud; 
 -pe unele sume de la anumite capitole vom supravietui mai mult pe altele mai putin si la mai 
putin se incadreaza si protectia sociala cu  ajutoarele sociale; 
 -trebuie avut in vedere SF-ul pentru electrificare de la Gatejoasa-Vai si terminarea lucrarilor 
de electrificare la Arsita; 
 -baza bugetului ca suma este data de Masura 322 suma ce este prinsa in faza de buget cu 
suma de 120 miliarde,suma care salta putin bugetul nostru si explica lucrarile ce intra in aceasta 
suma; 
 -sunt proiecte pentru SF-uri pe masa Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-
Nasaud,trebuie pus de fiecare efort pentru a se aproba aceste proiecte,acestea fiind pentru cetateni. 
 Considera ca, in calitate de prieteni,consilieri,concetateni  sa facem tot ce putem pentru a 
obtine si alte fonduri in acest an. 

Dansul nu mai are nimic de spus si daca sunt intrebari sa fie intrebat primarul si contabilul. 
1.D-nul Strugari Ioan-consilier-arata faptul ca,acuma vine de la judet si stie in mod sigur ca, 

proiectele amintite de d-nul primar sunt avizate de Consiliul judetean Bistrita-Nasaud si inaintate 



spre aprobare la Bucuresti. Intreaba, de ce este diferenta de 13 mii lei la culte din 2010? Care sunt 
Cheltuielile de dezvoltare, este cumva caminul? 

D-na contabila Singiorzan Catalina arata faptul ca aceasta suma nu a putut fi platita deorece 
nu au fost bani. Cheltuielile sunt toate investitiile. 

D-nul Strugari Ioan mai intreaba; ce se intampla cu electrificarea pe Dealul Paltinului,nu au 
platit oamenii sau de ce nu se mai face aceasta lucrare? 

D-nul Primar, arata ca nu a fost o colaborare a oamenilor de acolo. Desi au fost la Primarie 
toti unde au discutat cu d-nul Deac, revenindu-le la fiecare o suma mica de plata explicand toate 
discutiile avute. 

2.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, intreaba, de ce nu s-a facut linia pana la fiecare acasa? 
D-nul Primar arata faptul ca; nu se poate face totul de catre Primarie adica pana la fiecare 

casa. S-a reusit a se duce 4 linii la care se pot racorda fiecare pe bani cetatenilor. 
3.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba-ce trebuie facut pentru a exista curent pe cele 4 

coloane? 
D-nul Primar spune ca; la fiecare linie trebuie sa se conecteze un consumator si atunci va fi 

alimentata linia respectiva. 
4.D-nul Singiorzan V. Vasile-consilier arata faptul ca; acest lucru se poate realiza fie politic 

adica cu a se apela la partide pentru finantare ori din bugetul local la o rectificare. 
 Se supune la vot Hotarare(proiect) privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2011. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  4 , cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 prezenti. 
 Se pune in discutie Hotararile (proiect) privind acordarea unor titluri de Cetatean de onoare 
pe care le prezinta d-nul ordace Simion-initiator. 
 Secretarul arata faptul ca; este nevoie de vot secret fiind vorba de persoane fapt pentru care a 
pregatit buletine de vot si se va vota in biroul dansului fiecare in parte. 
 Se procedeaza la votul secret si dupa deschiderea urnei se constata urmatoarele voturi pentru 
fiecare cetatean trecut in buletinul de vot:      
 1. Hotararea (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Ordace 
Simion, s-a votat cu 10 voturi “pentru”,adoptandu-se hotararea nr. 5.    
 2. Hotararea (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Sangeorzan 
Traian, s-a votat cu un numar de 10 voturi “pentru”, adoptandu-se notararea nr. 6. 
 3. Hotararea (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Calini 
Trandafir, s-a votat cu un numar de 10 voturi”pentru”,adoptandu-se hotararea nr. 7 . 
  4. Hotararea (proiect) privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nului Rus I. Ioan, s-
a adoptat cu votul a 10 consilieri “pentru”,adoptandu-se hotararea nr. 8. 
 In continuoare; d-nul primar prezinta adresa nr.4/31.01.2011 a Asociatiei de Vanatoare si 
pescuit Sportiv”BUCK” Varta Dornei aratand necesitatea adoptarii unei hotarari cu privire la 
fondul de vanatoare de la Cosna, judetul Suceava,unde este proprietar comuna Parva. Consiliul local 
este deacord. 
 Se pune in discutie adresa AVAS nr.189/04.02.2011 cu privire la vizele pentru SC Cominex 
Nemetalifere Cluj. 
 Consiliul local analizeaza si constata ca; acest lucru a mai fost pus in discutia consiliului local 
de doua ori si prin cuvantul d-nilor consilieri Ordace Simion si Singiorzan V.Vasile arata ca; acest 
teren este proprietate a unor pensoane fizice fapt dovedit cu acte de proprietate. 
 Consiliul local arata ca,nu da aceste vize prin votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

Presedintele de sedinta, domnul Ordace Simion, 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 
                  ORDACE SIMION         CALUS IOAN 
 


