
                             ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 28.04.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.97/15.04.2011, la initiativa acestuia urmare 
depunerii a 3 proiecte de hotarare de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 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 
Calus I.Vasile. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-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,Singiorzan V.Vasile; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 
 1.Informare cu privire la curatenia-infrumusetarea si salubrizarea localitatii. 
     Informeaza d-nul RUS  I. IOAN-viceprimarul comunei. 
 2.Hotarare(proiect) privind numirea dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei “Dezvoltare 
locala in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 3.Hotarare(proiect) privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2011. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 4.Hotarare(proiect) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului 
propriu de specialitate al Primarului comunei Parva. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 5. 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 Rus Ioan-viceprimarul comunei Parva care prezinta materialul de la 
primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 

1. D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,considera si propune ca; pe marginea 
drumului din centru catre apa,de la pod pana la Finegari, sa fie amenajat un spatiu verde. 

2. D-nul Singiorzan I. Vasile-consilier,arata faptul ca; este necesar a se termina cu lucrarile 
pe drum si apoi sa se poata face aceste amenajari. 

3. D-nul Primar Gheorghe Stelian, este necesar a se face niste lucrari de indiguire la apa 
astfel incat sa se largeasca apa. 

Nemai fiind alte discutii se da cuvantul d-nului Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva 
care prezinta si motiveaza hotararea (proiect) privind numirea dirigintilor de santier pentru realizarea 
investitiei “Dezvoltare locala in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”. 

Se trece la discutii asupra acestui proiect de hotarare: 
1.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,intreaba, cine-i plateste pe acesti diriginti 

de santier? 
2.D-nul Primar explica toata procedura in acest sens. 
3.D-nul Singiorzan I. Vasile-consilier,cere ca; dirigintii de santier sa respecte proiectele facute 

deorece d-nul ordace Simion a spus ca pe Valea Arsitei nu s-a respectat proiectul. 
D-nul Primar arata faptul ca; in orice situatie trebuie respectat proiectul si dirigintele de 

santier raspunde pentru acest lucru. 
4.D-nul Ordace Simion-consilier,cere ca la sedintele de consiliu local in care se discuta aceste 

probleme,sa fie de fata dirigintii de santier pentru a se sti cu ce se ocupa. Considera ca nu este gresit 
nimic daca se intreaba de catre consilieri, cu ce se ocupa acestia si povestim anumite situatii.  



 
La Singiorzan Traian conducta este pe deasupra podului iar drumul de pe Valea Arsitei , SF-

ul este facut pe vale si nu s-a respectat proiectul. Drumul trebuie facut pentru oamenii din zona si nu 
infundat in vale. 

D-nul Primar arata faptul ca; SF-ul este un act inainte,se va discuta cu dirigintele de santier 
pentru a se lamuri acest aspect. Sa nu se tot vorbeasca, sa ne unim fortele si sa se mai faca proiecte. 
Pentru druml de la D.Vinului nu s-a obtinut finantare, in judet au fost 22 obiective iar comuna 
Parva nu a obtinut nimic. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-arata faptul ca; toate vaile noastre sunt probleme,drumurile 
trebuie largite. D-nii consilieri de la PDL si PNL nu au participat la sedinta in care se discuta 
largirea drumului de la Valea Arsitei si Izvor. Santieristi sa vina si sa ne explice orice situatie din 
teren. 

5.D-nul Rus Nicolae-consilier, considera ca;ar fi bine sa mergem si noi consilierii in teren sa 
vedem ce lucrari se fac. 

6.D-nul Scurtu Alexandru,consilier- considera ca; este prea devreme sa discutam, abea s-au 
inceput lucrarile. 

D-nul Primar arata faptul ca; va chema dirigintii de santier sa se discute cu acestia dar sa se 
stie ca mai sunt si situatii care nu au fost prevazute. 

Se supune la vot hotararea (proiect) privind numirea dirigintilor de santier pentru realizarea 
investitiei “Dezvoltare locala in comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud”. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 14 ,cu votul “pentru”a 10 
consilieri din totalul de 10 prezenti. 

In continuoare d-nul Primar Gheorghe Stelian, prezinta si motiveaza necesitatea adoptarii 
unei hotarari privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2011. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 15 ,cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 in functie,lipsand motivat d-nul Calus I.Vasile. 

Se prezinta si se motiveaza,in continuoare, de catre d-nul Gheorghe Stelian-primarul 
comunei Parva,hotararea(proiect) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Parva. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 16, cu votul “pentru”a 10 
consilieri din totalul de 11 in functie,lipsand motivat d-nul Calus I.Vasile. 

Se trece la punctul 5,diverse: 
1.D-nul Strugari I.Ioan-consilier, arata faptul ca; a fost o catastrofa la incendiul la casa d-

nului Calus login, sa nu fie apa in zona, sa nu ai asigurate mijloacele de alarma cum ar fi sirena. Este 
necesar a se procura niste furtune pentru a se putea alimenta cu apa de la retea in situatia cand sunt 
incendii. Nu se stie exact unde sunt hidranti si daca acestia sunt in stare de functionare. 

D-nul Primar arata ca;nu contesta acest aspect si este o lacuna ca nu sunt furtune la 
Primarie;la o rectificare de buget va incerca sa ajute dar este o problema ca nu sunt acte de 
proprietate. Si prin bisericile din comuna se va incerca un ajutor acestei familii. 

D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, arata faptul ca; este necesar a se constitui 
formatia de pompieri si de a se asigura cele necesare. 

2.D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca; s-a aprobat 1 miliard de lei pentru 
extinderea de curent pe valea Arsitei iar cei care lucra acolo spun ca Primaria nu le-a dat banii. Ce 
se intampla cu reteaua? 

Primarul comunei,d-nul Gheorghe Stelian-arata ca; s-a data 88 mii lei si mai sunt de dat 
bani, dar nu se vor da pana ce se termina lucrarile. Termenul limita este pana la 15.06.2011. 

D-nul Ordace Simion-consilier,face referire la Ordinul 67/2011 privind platile in agricultura 
de vazut ca nu se pot da bani de la APIA numai pe baza unor documente de proprietate. 

D-nul Primar arata faptul ca; la nivelul comunei Parva este o hotarare de arendare cu cele 
doua asociatii iar legislatia prevede cu orice alte acte doveditoare. 

3.D-nul Consilier Finegari Ioan-intreaba daca; pe Valea Vinului se va face canalizare, se va 
introduce reteaua de apa si se va face vreodata drumul de acces. 

4.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta arata faptul ca; s-a obtinut proiect pe 
Masura 125 pentru drumul forestier, a vazut ca este prevazut si podul de la Izvorul Ursului.  

 



 
Propune sa nu se mai faca acel pod si sa se faca la Podul lui Sandor. La fel propune sa se faca 

un proiect de drum care sa prinda Valea Arsitei-Gersa si muntele Secatura. 
Presedintele de sedinta, domnul Singiorzan V. Vasile, 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 
             SINGIORZAN V. VASILE         CALUS IOAN 
 


