
                           ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
                     P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 31.01.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.12/25.01.2011,la initiativa acestuia urmare 
depunerii a 2 proiecte de hotarare de catre d-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva si a 1 
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 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

La sedinta mai participa angajatii primariei;d-na Singiorzan Catalina,Moldovan Mariana, 
Andrei Viorica, Palage Maria, Vartolomei Saveta si d-nul Buhai Toader cetatean din comuna. 
 D-nul Ordace Simion supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara.Consilierii 
analizeaza si aproba procesul verbal cu votul a 11 consilieri “pentru”.  
 D-nul presedinte de sedinta,Ordace Simion; prezinta si supune la vot urmatoarea: 
 
      ORDINE DE ZI: 
 1.Informare cu privire la stadiul incasarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2010. 
 2.Hotarare(proiect) privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila 
pentru institutii si gospodariile populatiei in comuna Parva.  
     Initiator:Gheorghe Stelian-Primar 
 3.Hotarare(proiect)privind  revocarea Hotararilor Consiliului Local Parva nr.24-30 privind 
acordarea titlului de cetatean de onoare d-nilor Ordace Simion, Ordace Nicolae,Calus Natu,Rus 
Toma,Rus I. Ioan,Sangeorzan Traian si Calini Trandafir. 
     Initiator:Gheorghe Stelian-Primar 
 4.Hotarare(proiect) privind insusirea protocolului Consiliului local cu S.C.MHC.SRL. 
     Initiator: Ordace Simion-consilier 
  5. Diverse; Prezentare adrese,citatii,petitii,etc. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri “pentru” din 
totalul de 11 prezenti. 
 Se da cuvantul D-nei Moldovan Mariana-inspector, care prezinta informarea de la primul 
punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1. D-nul Strugari I.Ioan-consilier, intreaba,cate pozitii sunt ramase neachitate de la strainasi? 

2. D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; a fost o prezentare succinta, este adevarat ca in 
anul 2010 a fost o trecere de la vechiul casier care a plecat in pensie si s-a preluat de d-na Moldovan. 
Situatia nu a fost asa de roza, cum a fost prezentata de d-nul Rus George. Sunt 67 milioane care nu 
au fost achitate. Apreciaza munca depusa de d-na Moldovan si recomanda ca in anul 2011,in sepecial 
pe timpul mai calduros sa se faca iesiri pentru incasare in teren, sa se discute cu omul atat de dansa 
cat si de ceilalti angajati si d-nii consilieri, pentru ca este necesar a se face veniturile proprii. De la 
Consiliul judetean Bistrita-Nasaud nu am primit nimic la buget. Spera ca pana in vara sa ne 
redresam si sa fie incasate ramasitele. In luna februarie facem bugetul si trebuie sa cuprindem si 
veniturile proprii. 

3. D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,cere ca la urmatoarea sedinta sa fie nominalizati toti 
restantierii. De unde sunt peste 200 de pozitii restante. 

D-na Moldovan Mariana-inspector,arata ca, cele mai multe sunt de la trecerea de terenuri si 
modificarile aduse din luna iulie 2010. Desi unii si-au achitat pana in iulie si respectiv luna octombrie 
cand s-au mai treut terenuri au uitat sa mai vina la Primarie pentru a-si verifica datoriile. 

4. D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, intreaba, cati dintre consilieri nu si-au achitat 
impozitele si taxele locale? Stie ca sunt multe restante care provin urmare controlului Curtii de 
conturi si dansul a fost in aceasta situatie,datorita incadrarii gresite in zona a terenurilor. La APIA 
s-a trecut terenuri de catre cetateni dupa blocul fizic si in registrul agricol a avut mai putin astfel s-a 
mai  incarcat debitele. Dansul a lucrat in aceasta meserie si stie cat de greu e sa lucrezi cu omul. 



 
 Se da cuvantul d-nului Primar Gheorghe Stelian pentru a prezenta Hotararea(proiect) 
privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila pentru institutii si 
gospodariile populatiei in comuna Parva , care este prezentat si la care se motiveaza, fata de 
expunerea de motive si prezentand situatia lucrarilor de la inceput si pana in prezent. Doi ani s-a 
platit fosrte putin iar anul trecut nu s-a platit minic. Este necesar a fi gospodarita aceasta retea de 
apa fapt pentru care este necesar a se stabili un pret care-l considera mic de 0,70 lei/mc. S-au facut 
interventii pentru a se obtine aviz pentru acest pret. Reteaua totala are 11,8 km din care 2 km. sunt  
distributie si 9,9 km. sunt alimentare. Se mai stie ca 70 de gospodari nu au instalat contoor pentru 
consumul de apa. 
 Numai cu Ovidiu nu se poate intretine reteaua de apa si el are alte atributii asa ca, este 
necesar de a fi angajate, cu jumatate de norma, 2 persoane pentru a intretine si gospodarii reteaua 
de apa. 
 Multi cetateni nu realizeaza ce inseamna cantitativ 1mc de apa. La noi s-a facut in asa fel 
incat sa se duca apa in curtea fiecaruia si da exemplu de la Cosbuc si Liviu Rebreanu. 
 Pe Masura 322 mai sunt prevazuti 4 km. de retea cu canalizare si exemplifica lucrarile si cine 
le va executa. 
 Trebuie analizat cu discernamant acest proiect de hotarari si sa hotaram in asa fel incat sa 
gospodarim noi aceasta retea si nu altii. 
 1. D-nul Ordace Simion-consilier, arata faptul ca, 70 de persoane sunt multe care nu au ceas 
la retea. Noi nu suntem nici livratori nici furnizori,de ce sa punem taxa? 

2.D-nul Singiorzan V. Vasile-consilier,arata faptul ca, gospodarirea apei inseamna altceva nu 
ce spune d-nul Ordace. Daca aceasta taxa este un bir si este grea si daca se considera ca e o suma 
mare nare rost sa mai povestim. Considera ca taxa este buna si ca la inceput se mai poate ajuta si din 
bugetul local. La aceasta data apa nu ajunge in fiecare punct si este necesar sa se verifice toate 
punctele in care nu ajunge apa. Familiile necajite se pot scoate de la taxa. 

3. D-nul Gheorghe Stelia-Primar, arata faptul ca, pentru cele 70 de familii care nu au ceas 
este nevoie de o persoana care sa-i verifice,urmareasca si sa-i indrume a-si instala contor. 

Daca nu se va stabili taxa si nu se va gospodari reteaua de apa atunci dansul va lua mana de 
pe retea si va fi gospodarita de altcineva la alt pret. 

4. D-nul Singiorzan I. Vasile,consilier-face referire la faptul ca, trebuie urmariti si incasati 
toti cetatenii care beneficiaza de apa nu asa cum s-a intamplat pana acuma, unii au platit altii nu. 

5.Secretarul comunei,arata faptul ca; daca noi vom tot discuta ca,uni platesc alti nu platesc, 
ca de ce sa platim ca,noi nu livram si nu furnizam atunci, ce se va intampla cand se va defecta 
coloana si nu va interveni nimeni, oare nu o sa spunem ca trebuie facut ceva de primarie. Va fi mai 
greu in primele 2 luni pana cand se va vedea ce trebuie platit de fiecare. Sa tinem cont de faptul ca, o 
avem si ca trebuie intretinuta nu asa cum unii si acuma au cismele care le lasa intredeschisa pentru a 
nu ingheta si debitul din bazin scade. Nu sunt multi oamenii care discuta sa nu se plateasca. 

D-nul Ordace Simion-consilier, mai arata faptul ca, si la xerox am stabilit o taxa la care tot 
consiliul local este vinovat, astazi si-a xeroxat mai multe acte si a fost scump iar secretarul a zis ca  
doara consiliu local a stabilit aceasta taxa. 

Secretarul intervine si arata faptul ca,nu dansul a spus acest lucru si d-soara Andrei 
Viorica,care recunoaste fiind de fata, iar sa se stie ca, orice serviciu trebuie platit. 

6. D-nul Strugari I.Ioan-consilier, arata faptul ca; dansul a verificat 3 ceasuri dand 
exemplufamiliile vecine, care, de la data instalarii contorului au consumat  100-175 mc. si sunt 
familii cu copii multi, asa ca nu este ceva de speriat. De pastrat reteaua trebuie sa stim fiecare ca este 
necesar. Cei 70 care nu si-au montat contor, sa fie obligati a si-l monta si sa fie prins acest lucru in 
hotarare. Nu suntem noi proprietarii retelei dar este a comunei si noi trebuie sa hotaram. 

7. D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,face referire la faptul ca, este necesar a se angaja 2 
oameni care timp de 2 ani de zile sa discute cu fiecare persoana in parte pentru a se clarifica aceasta 
problema a apei potabile. Este necesar a se face diferentieri,la pret, intre unu si altul, uni sunt cu 
posibilitati de plata altii sunt mai necajiti si cu animale. Sa se faca ce este bun pentru populatie si nu 
politica. 

8. D-nul Moisa Ioan-consilier, propune sa se plateasca aceeasi suma care sa dat si pana 
acuma. 



 
9. D-nul Scurtu Alexandru-consilier,arata faptul ca, taxa fixa face greutate la incasari si 

discutiile intre oameni.  
Se propune de catre d-nul Strugari I. Ioan- ca in hotarare sa fie un articol care sa prevada ca; 

“Pana la 01.05.2011 cei care nu si-au instalat contor la reteaua de apa sa fie debransati de la retea . 
 

 Se supune la vot Hotarare(proiect) privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de 
apa potabila pentru institutii si gospodariile populatiei in comuna Parva, cu propunerile facute. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  1 , cu votul a 6 consilieri 
“pentru” si 5 “abtineri”, s-au abtinut d-nii;Strugari Ioan, Singiorzan I. Vasile, Ordace Simion, 
Moisa Ioan si Rus Nicolae,din totalul de 11 prezenti si in functie. 
            Se supune discutiei Hotararea (proiect) privind  revocarea Hotararilor Consiliului Local 
Parva nr.24-30 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-nilor Ordace Simion, Ordace 
Nicolae,Calus Natu,Rus Toma,Rus I. Ioan,Sangeorzan Traian si Calini Trandafir. Initiator,Gheorghe 
Stelian-Primar care, explica adresa Institutiei Prefectului si necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  2 , cu votul a 11 consilieri 
“pentru”, din totalul de 11 prezenti. 
 Se prezinta de d-nul Ordace Simion,consilier, Hotararea (proiect) privind insusirea 
protocolului Consiliului local cu S.C.MHC.SRL. 
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  3 , cu votul a 11 consilieri 
“pentru”, din totalul de 11 prezenti.     
 Se trece la diverse: 
 1. D-nul Strugari Ioan-consilier, arata faptul ca, Scoala Generala de Arte si Meseri “Vasile 
Scurtu” Parva vrea sa desfinteze clasele a IX a si a X a,considera ca trebuie discutat cu conducerea 
scolii si sa fie mentinute aceste clase findca sunt necesare la comuna. Trebuie bani cu care consiliul 
local sa se angajeze a finanta acest lucru. Propune sa se dea un verdict azi de catre d-nii consilieri si 
d-nul Primar si sa fie facuta o adresa cu scoala. 

2. D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei,arata faptul ca; a auzit de acest aspect si ca in 
legea invatamantului este prevazut cum este organizat invatamantul pana la clasa a IX-a. D-soarei 
director ia venit adresa de la Inspectoratul scolar prin care se propune chiar sa se faca liceu, spatii 
sunt, exista Sali care se pot imparti. 

3. D-nul Buhai  Toader, cetatean din comuna care are copii in aceste clase, arata faptul ca 
decizia nu poate apartine celor care sunt din afara comunei si predau aici, parintii si noi trebuie sa 
decidem, asa ca trebuie consultati parintii si D-na Bungarati care arata ca trebuie sa se desfinteze 
aceste clase sa nu hotarasca singura. 
 Primarul comunei arata faptul ca, trebuie acreditare si trebuie o discutie la scoala unde sa fie 
si reprezentanti ai parintilor. 
 4. D-nul Ordace Simion-consilier,arata faptul ca, noi, consiliul local, nu poate hotara in 
aceasta situatie si scoala. 
 Consiliul local arata ca,nu da aceste aviz prin votul a 11 consilieri din totalul de 11 prezenti. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian- arata faptul ca, in derulare se afla Proiecte de infrastructura 
pentru drumul de la Dealul Vinului si modernizare-asfaltare la Valea Paltinului. 
 Se prezinta de d-nul Primar Gheorghe Stelian-pentrui a fi analizata adresa Inspectoratului de 
Politie Bistrita-Nasaud prin care se cere aprobarea infintarii politiei comunitare. Consiliul local 
arata ca, nu da aceste aprobare prin votul a 11 consilieri din totalul de 11 prezenti, din lipsa de 
fonduri. 
 Se discuta adresa Ocolului Silvic Valea Vinului Rodna cu privire la efectuarea unor lucrari de 
regenerare cu elevii de la Grup Scolar Silvic Nasaud. Consiliul local arata ca, aproba prin votul a 11 
consilieri din totalul de 11 prezenti. 
 In continuoare d-nul Primar prezenta situatia bugetului de venituri si cheltuieli de la Ocolul 
Silvic Valea Vinului-Rodna si de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor-cosna jud. Suceava. La Cojna 
nu este cota de taieri, doar  de igenizare si impaduriri. 
 D-nul Primar, prezinta in continuoare citatia in instanta facuta de Uniunea comunelor 
Granicesresti ca actiune civila in constatare. D-nul secretar a pregatit niste documente care ne fac pe 
noi proprietari terenul fiind inscris in domeniul public al comunei Parva. 



 
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 
 


