
                            ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat  astazi  27.11.2008 cu ocazia sedintei  ordinare a Consiliului  local al  comunei 
Parva,  convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva  nr.368/19.11.2008,la  initiativa 
acestuia.

La  sedinta  participa,conform Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  o  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 10 consilieri din totalul de 10 in functie.

La sedinta mai participa reprezentantul Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud-
d-soara  consilier  jurist  Diana  Dragonici  in  cadrul  Directiei  pentru  Verificarea  Legalitatii 
Actelor,a Aplicarii  Actelor Normative si  Contencios Administrativ si  functionarii  publici  si 
angajatii  primariei;Singiorzan Catalina,Rus  George,  Vartolomei  Saveta  si  cetatenii  Rus  A. 
Nicolae si Birte Ioan.

D-nul Primar Gheorghe Stelian,cere a se face propuneri pentru alegerea presedintele de 
sedinta.

D-nul Rus I.Ioan-consilier il propune pe domnul Singiorzan V.Vasile.Se supune la vot 
propunerea facuta.Consiliul local  analizeaza si  aproba,adoptand hotararea nr.  35,  cu votul 
“pentru” a 9 consilieri din totalul de 10 prezenti.Domnul Singiorzan V.Vasile nu voteaza.

Presedintele  de  sedinta domnul Singiorzan V.Vasile  supune spre aprobare procesul-
verbal de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

Domnul  Singiorzan V.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :

            1. Informare privind modul de gospodarire si infrumusetare a localitatii in anul 2008.
                                                            Informeaza :Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva.
           2. Hotarare(Proiect)  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Parva,pe 
perioada aferentă lunilor Noiembrie,Decembrie2008,Ianuarie 2009.
                                                            Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.
            3. Hotarare(Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Rus 
A.Nicolae si declararea vacant a locului de consilier.
                                                             Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.               

4.Hotarare  (Proiect)  privind  aprobarea  Programul  activitatilor  edilitar-gospodaresti  de 
igenizare, salubrizare,   ecologizare si infrumusetarea localitatii in anul 2009.

Initiator: Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva.
5.Hotarare(Proiect) privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei 

Parva  nr.28/30.09.2008  cu  privire  la  instrumentarea  proiectului  integrat  cu  titlul  “Reabilitare 
primaria+Camin Cultural;Sistem de canalizare si Statie de epurare;Extinderea Retea de alimentare cu 
apa  pe  tronsonul  Podul  Izvorului-Manastirea  Sfintii  Apostoli  Petru  si  Pavel,Zona  Musiroaie  si 
Poclaz; Reabilitaredrum de interes local Valea Arsitei”,in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud si 
aprobarea studiului de frezabilitate al proiectului”Reabilitare drum de interes local Valea Izvorului”.

Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.
6.Hotarare(Proiect) privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.
7. Diverse;adrese,citatii,petitii,etc.
Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi se supune la vot si este aprobata cu votul a 

10 consilieri din totalul de 10 prezenti.
D-nul  Gheorghe  Stelian-Primarul  comunei  Parva,recomanda  domnilor  consilieri  ca, 

Hotararea(“Proiect”) de la punctul  3 al  ordinei  de zi,sa fie  discutata la urma,recomandare 
acceptata de catre toti consilierii prezenti.

Se da cuvantul domnului Rus I.Ioan pentru a prezenta   informarea  de la primul punct 
al ordinei de zi.
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Se trece la discutii:
1.D-nul Ordace Simion-consilier local,arata ca, Primaria Parva a fost sanctionata de 

Garda de Mediu cu o amenda,intreaba,cine plateste aceasta amenda?Sanctiunea se plateste din 
bugetul local sau de catre persoana care a fost amendata?

2.D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca,sanctiunea a fost aplicata comunei Parva ea 
se plateste din buget deorece comuna a fost sanctionata.

Problemele de caratenie sunt numarul unu,se fac eforturi pentru a ne alinia la lumea 
buna.Pentru aceasta trebuie sa,  educam tineretul  din comuna pentru a pastra curatenia,sa 
marim numarul de recipienti(pubele) in comuna si in gospodariile populatiei.Este necesar sa 
facem impreuna toate aceste actiuni in asa fel incat sa rezolvam aceste probleme.

In continuoare,presedintele de sedinta d-nul Singiorzan V.Vasile,da cuvantul domnului 
Rus I.Ioan pentru a prezenta Hotararea (Proiect)  privind  aprobarea  Programul activitatilor 
edilitar-gospodaresti  de  igenizare,salubrizare,ecologizaresi  infrumusetarea  localitatii  in  anul  
2009.

Se  prezinta  si  se  motiveaza  acest  proiect  de  hotarare  de  catre  domnul  Rus  I.Ioan-
viceprimarul comunei,initiatorul proiectului.

Se trece la discutii:
1.D-nul  Strugari  Ioan-consilier,  arata  ca,  la  punctul  3  lit.”g”  din  program  este 

prevazuta “Depozitarea resturilor menajere inafara pubelelor”.
2.D-nul  Rus  I.Ioan-viceprimarul  comunei,arata  ca,intradevar  s-a  gresit  in  program 

pentru ca,depozitarea resturilor menajere se va face in pubele iar neefectuarea acestei actiuni 
se va sanctiona.

D-nul Strugari Ioan-consilier,mai arata, in hotararea(proiect) sunt trecute institutii si 
societati care trebuie sa participe la acest program,intreaba;cine este Asociatia Ecotur-Parva si 
S.C.Alexflo Trans SRL Parva?

3.Domnul  Primar  Gheorghe  Stelian-arata  ca,  Asociatia  Carpatia-Ecotur-Parva  sunt 
cele 8 pensiuni care s-au asociat iar S.C.Alexflo.Trans.S.R.L este societatea domnului consilier 
Scurtu Alexandru.

D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca;sanctiunile prevazute in anexa nr.2 la punctul 2 
sunt amenzi mari si sunt absurde.

Propune  la  obligatiile  cetatenilor  o  serie  de  masuri  carora  le  da  citire  dintr-un 
regulament de ordine publica.

4.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca,sunt multe sanctiuni la punctul 3 din program 
care sunt prevazute prin alte legii.

5.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,arata ca; sanctiunile care sunt la 
Agentia de Mediu sau la alte institutii sunt mult mai mari.

6.Secretarul  comunei  Parva,intervine  si  explica  prevederile  Ordonantei  nr.2/2001, 
limitele minime si maxime a sanctiunilor,ce se pot aproba de consiliul local,faptul ca institutiile 
abilitate in acest domeniu de a aplica sanctiuni,vor aplica,odata cu controalele ce le vor efectua, 
sanctiunile prevazute in legile speciale ale acestor institutii, dumneavoastra domnilor consilieri, 
puteti propune si aproba intre limitele prevazute de ordonanta.

D-nul Strugari Ioan-consilier,propune ca,la aceste sanctiuni sa fie primul avertismentul 
si apoi sa se aplice sanctiunile contraventionale,explicand diferenta intre unele sanctiuni cum 
este  la  intretinerea  cursurilor  de  apa  si  intretinerea  santurilor  unde  mai  importanta  este 
intretinerea albiei raului Rebra.

D-nul  Ordace  Simion-consilier,arata  ca;Consiliul  local  Parva  stabileste,prin  acest 
proiect de hotarare,niste  amenzi care nu vor fi  suportate de populatie,cetatenii  vor veni  la 
consilieri si la Primarie fapt pentru care dansul nu este deacord cu nici o sanctiune.

D-nul Strugari Ioan-consilier,citeste punctul 2 lit.”e” si “g” din program care considera 
ca,sunt puse total gresit la sanctiuni.

D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,explica ca, la anexa doi sa fie scris, 
nerespectarea acestor masuri.Este deacord cu introducerea sanctiunii cu avertisment.

D-nul Strugari Ioan-consilier,considera ca,in programul de masuri sa mai fie introdus, 
in hotarare, un punct cu intretinerea spatiilor verzi din comuna.

D-nul  Primar Gheorghe Stelian-intreaba,unde sa fie  spatii  verzi  in comuna?Nu este 
spatiu pentru asa ceva.

D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca, exista locuri unde se pot amenaja spatii verzi in 
intravilanul  comunei,cum ar  fi;  la  Biserica  ortodoxa  in  fata  lang  drumul  judetean,in  fata 
cladirii de la vechea cooperativa,pe langa raul Rebra,in centru,se pot gandii spatii verzi.
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D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca, va invita si pe domnii consilieri a se vedea 

unde se pot amenaja spatii verzi si in primavara sa amenajam,daca este posibil.
Presedintele de sedinta,domnul Singiorzan V.Vasile,supune la vot Hotararea (Proiect)  

privind  aprobarea  Programul activitatilor edilitar-gospodaresti de igenizare, salubrizare, ecolo-
gizare si infrumusetarea localitatii in anul 2009 in forma facuta de initiator-domnul Rus I.Ioan.

Consiliul  local  analizea,si  aproba,adoptand  hotararea  nr.36,cu  votul  “pentru”  a  6 
consilieri, domnul Ordace Simion este”contra” iar domnii Strugari Ioan,Singiorzan I.Vasile si 
Moisa Ioan se “abtin”.

In  continuoare,d-nul  Gheorghe  Stelian  prezinta  si  motiveaza  necesitatea  adoptarii 
Hotararii  privind  modificarea  si  completarea  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  
nr.28/30.09.2008  cu  privire  la  instrumentarea  proiectului  integrat  cu  titlul  “Reabilitare  
primaria+Camin  Cultural;Sistem  de  canalizare  si  Statie  de  epurare;Extinderea  Retea  de  
alimentare cu apa pe tronsonul Podul Izvorului-Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel,Zona 
Musiroaie si  Poclaz; Reabilitaredrum de interes local  Valea Arsitei”,in comuna Parva,judetul  
Bistrita-Nasaud si aprobarea studiului de frezabilitate al proiectului”Reabilitare drum de interes 
local Valea Izvorului”.

Se trece la discutii.
1.D-nul ordace Simion-consilier,este deacord cu acest proiect de hotarare arata ca, nu se 

mai realizeaza extinderea curentului la Valea arsitei, masuratori se tot fac la aceste proiecte 
dar  numai  nu  se  realizeaza,  masuratorile  trebuiesc  platite  de  fiecare  data  cand  se  fac  si 
intreaba, de ce se fac de atatea ori? Da exemplu si drumul de pe Prund. Considera ca,se tot 
amana ca sa nu se faca niciodata.Daca se tot masoara,de ani de zile si se tot voteaza pe consiliu 
local, nu se va face nimic.

2.D-nul  Gheorghe  Stelian-Primarul  comunei,arata  ca,  nu  este  de  ani  de  zile  aceste 
lucrari,Ordonanta 28 este din februarie 2008, este bine de a se vedea de domnii consilieri, cum 
se tot schimba cererea de finantare,ghidul de finantare. Masuratori se tot fac pentru ca, la 
depunere si la avize trebuie masurat de atatea ori pana ce este bine. Viitorul proiect pentru 
orice obiectiv sa-l faca altcineva si dansul il va sprijini. Cate avize au trebuit,de la Cluj, de la 
Bucuresti,  numai domnul consilier  Scurtu V.Alexandru stie.  Dansul  nu trage  activitatea,in 
acest domeniu, inapoi si vrea sa o duca numnai inainte. Pe electrica sunt doua proiecte.

D-nul  Ordace Simion-consilier,  cere sa i  se  dea si  dansului  salariul  si  va demara si 
dansul proiecte. De ce numai pe Valea Arsitei nu se poate electrifica,oare pentru ca, dansul are 
gospodarie acolo.

D-nul  Singiorzan  V.Vasile-presedintele  de  sedinta,  supune  spre  aprobare Hotararea 
(“proiect”)  privind  modificarea  si  completarea  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva 
nr.28/30.09.2008  cu  privire  la  instrumentarea  proiectului  integrat  cu  titlul  “Reabilitare  
primaria+Camin  Cultural;Sistem  de  canalizare  si  Statie  de  epurare;Extinderea  Retea  de  
alimentare cu apa pe tronsonul Podul Izvorului-Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel,Zona 
Musiroaie si  Poclaz; Reabilitaredrum de interes local  Valea Arsitei”,in comuna Parva,judetul  
Bistrita-Nasaud si aprobarea studiului de frezabilitate al proiectului”Reabilitare drum de interes 
local Valea Izvorului”.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.37,  cu votul “pentru” a 10 
consilieri din totalul de 10 prezenti.

Domnul  Gheorghe  Stelian-Primarul  comunei  Parva,  prezinta  si  motiveaza Hotarare 
(“Proiect”) privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, supune spre aprobare acest proiect 
de  hotarare  iar  Consiliul  local  analizeaza  si  aproba,  adoptand  hotararea  nr.38,  cu  votul 
“pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti.

Domnul Ordace Simion-consilier,arata ca, ar dori sa stie,cat este valoarea la reteaua de 
apa si cu cat a fost depasita?

Domnul Primar arata ca, aceasta valoare nu poate fi modificata.
In  continuoare,domnul  Gheorghe  Stelian-Primarul  comunei  Parva,  prezinta  si 

motiveaza Hotararea(Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului  
Rus A.Nicolae si declararea vacant a locului de consilier si arata urmatoarele:

-Acest proiect de hotarare a fost pus in discutie si in sedinta din luna anterioara, ea nu a 
fost insusita de un numar de 6 consilierii locali, fapt pentru care, Institutia Prefectului,prin 
adresa a cerut a fi reanalizata aceasta hotarare.Prezinta adresa de la Institutia Prefectului, 
judetul Bistrita-Nasaud.
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-Celelalte probleme nu le poate comenta deorece este problema Partidului Democrat 

Liberal. Se reface problema de la Consiliul judetean. 
-A discutat,in acest birou,cu domnul presedinte al PDL, domnul Olteanu si dansul a 

spus ca, nu-l cunoaste pe domnul Rus Nicolae sin ui stie problemele.
Se  da  cuvantul,de  catre  presedintele  de  sedinta,  domnului  Rus  a.Nicolae,  care  este 

prezent la sedinta de consiliu local.
2.D-nul Rus A.Nicolae-fost consilier, considera ca, dansul a fost sanctionat pentru faptul 

ca a lipsit de la o sedinta, daca este un alt articol din lege care sa-l schimbe pentru acest motiv 
sa i se spuna.A luptat pentru partid in alegeri,considera ca nu este vinovat si nu stie de ce este 
dat afara.Din ce cauza ia incetat mandatul si din ce motive?

3.Secretarul comunei Parva intervine si explica,prevederile art.9 alin.(2) lit.”h^l” din 
legea nr.393/2004,privind Statutul alesilor locali,cu modificari si completari ulterioare,aratand 
faptul ca, desi regreta situatia creata, constata ca,urmare adresei PDL prin care se arata ca 
domnul  Rus  A.Nicolae  si-a  pierdut  calitatea  de  membru  al  PDL,dinsului  ia  incetat  de 
drept,inainte de expirarea mandataului,calitatea de consilier. Dansul nu mai este consilier de la 
data  primirii  acestei  adrese.  Urmare a  situatiei  create  datorita faptului  ca,un numar de  6 
consilieri la sedinta anterioara,nu au vrut sa ia act de incetarea mandatului si sa declare locul 
vacant de consilier, se repune in discutie in aceasta sedinta pentru ca domnii consilieri sa ia act 
de acest lucru si sa declare locul vacant de consilier. Domnul Primar si secretarul comunei au 
intocmit un refereat care s-a anexat la hotararea (proiect) iar consiliul local nu poate decat sa 
ia act de aceasta situatie si sa adopte o hotarare de constatare.

4.D-soara  Diana  Dragonici-consilier  jurist  in  cadrul  Institutiei  Prefectului,judetului 
Bistrita-Nasaud, explica pe lege toate motivele prin care consiliul local este obligat sa ia act de 
incetarea  de  drept,  inainte  de  durata  normala  a  mandatului,in  cazul  pierderii  calitatii  de 
membru al partidului politic,in aceasta situatie de membru al PDL-ului iar pierderea calitatii 
de membru este adusa la cunostinta consiliului local prin adresa nr.104/16.10.2008 a Partidului 
Democrat Liberal.  Datorita acestui  fapt consiliul  local  nu poate altceva decat,  sa ia  act  de 
incetarea de drept,inainte de expirarea duratei normale a mandatului si declararea locului de 
consilier ca fiind vacant. Prin neadoptarea acestei hotarari,domnul Rus A.Nicolae tot nu este 
consilier,in schimb, nu poate actiona in instanta conform art.9 alin.(4) din Legea nr.393/2004.

5.D-nul Singiorzan Vasile-presedintele de sedinta,considera ca,daca partidul ia retras 
sprijinul  politic  si  nu mai  este  consilier,sa  vina partidul  sa  explice  motivele  in  sedinta  iar 
domnul Rus A.Nicolae sa dea partidul in judecata.

D-soara Diana Dragonici arata ca, justificarea partidului respectiv nu o poate solicita 
consiliul local,partidul are Legea 14/2003 a partidelor politice,  in aceasta situatie PDL-ul a 
adus la cunostinta prin adresa ca, domnul Rus A.Nicolae nu mai este membru al partidului pe 
a carei lista a candidat si ales consilier, iar aici este incetarea de drept a calitatii de consilier, 
urmare a acestei situatii.

6.D-nul Ordace Simion-consilier,cand i s-a adus la cunostinta domnului Rus A.Nicolae 
de retragerea sprijinului politic de ce dansul nu a mers sa discute cu domnul Oltean Ioan.De ce 
sa mai discutam odata aceasta situatie?Dansul si ceilalti 3 consilieri ai PDL-ului,au luat act de 
incetarea de drept a mandatului si declara vacant locul de consilier a domnului Rus A.Nicolae 
de ce sa mai discutam o data aceasta situatie.

7.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier local PDL,motivele de ce nu mai este membru al 
PDL-ului, domnul Rus A.Nicolae, este o problema a partidului nostru si nu a consiliului local.

D-nul  Singiorzan  V.Vasile-presedintele  de  sedinta(consilier  PSD),arata  ca,dansul  nu 
este deacord si respinge acest proiect de hotarare.

D-nul Rus V.Ioan-consilier PSD-arata ca,nu ia cunostinta de cele artate, nu este deacord 
si respinge acest proiect de hotarare.

D-nul Scurtu Alexandru- consilier PSD-arata ca,nu ia cunostinta de cele artate, nu este 
deacord si respinge acest proiect de hotarare.

D-nul Calus V.Vasile- consilier PSD-arata ca,nu ia act de cele artate, si respinge acest 
proiect de hotarare.

D-nul Birte V.Natu- consilier PSD-arata ca,se abtine de la respingerea acestui proiect de 
hotarare, pentru ca,dansul nu mai pricepe nimic.

D-nul  Singiorzan I.Vasile-consilier  PDL-arata ca,  ia  act  de  incetarea  mandatului  de 
consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea locul vacant de consilier.



D-nul Moisa C.Ioan-consilier PDL-arata ca, ia act de incetarea mandatului de consilier 
a domnului Rus A.Nicolae si declararea locul vacant de consilier.

D-nul  Struigari  I.Ioan-consilier  PDL-arata  ca,  ia  act  de  incetarea  mandatului  de 
consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea locul vacant de consilier.

D-nul Ordace Simion- consilier PNL-arata ca, ia act,pentru a doua ora, de incetarea 
mandatului  de  consilier  a  domnului  Rus A.Nicolae  si  declararea locul  vacant  de  consilier, 
luand la cunostinta de adresa PDL-ului.

D-nul  Rus  I.Ioan-viceprimarul  comunei-consilier  PRM,  nu  este  deacord  si  respinge 
acest proiect de hotarare.

Secretarul comunei, constata ca,un numar de 5 consilieri au fost”pentru” ca proiectul 
de hotarare sa fie respins, un numar de 4 consilieri au luat act de incetarea mandatului de 
consilier a domnului Rus A.Nicolae si declararea locului vacant de consilier iar 1 consilier,in 
persoana domnului Barte Natu s-a”abtinul”,fapt pentru care hotararea nu poate fi adoptata.

Se trece la diverse:
1.Domnul  Gheorghe  Stelian-Primarul  comunei  Parva,arata  ca,in  sedinta  trecuta  s-a 

discutat faptul ca,  au fost unele persoane care,la amenajarea drumurilor comunale au luat 
bani de la anumite persoane.

A  invitat  la  aceasta  sedinta  pe  domnii  Barte  Ioan,Barte  Login  si  Calus  Natu,fiind 
prezent la sedinta numai domnul Barte Ioan. Se discuta ca domnul Barte Ioan a dat bani 
domnului  consilier  Scurtu  Alexandru  pentru  a-i  face  drumul.  Cere  a  se  clarifica  aceasta 
problema.

2. Domnul Scurtu Alexandru-consilier,intreaba pe domnul Barte Ioan, ce suprafata de 
drum a facut,ce valoare de bani si cand a dat banii?

3.D-nul Birte Ioan-arata ca, a lucrat la domnnul Scurtu Alexandru si nu a primit banii 
de salariu si au convenit ca, acesti bani sa ramana la drumul de la Butuci care l-a facut dansul 
cu utilajul domnului Scurtu Alexandru.

D-nul Scurtu Alexandru,arata ca,domnul Barte Ioan,este angajat la firma Alexflo SRL 
a carui administrator este dansul si cere domnului Barte Ioan sa confirme,la ce data a lucrat la 
dansul, ce valoare a fost si sa prezinte inscris aceste lucruri.

D-nul Primar intervine si arata ca,sunt organe abilitate care vor cerceta acest lucru. Nu 
au venit si ceilalti doi dar se va verifica aceasta situiatie.

4.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca,daca s-au dat bani s-au nu nu-l intereseaza, 
sunt altii care vor verifica,dar intreaba, daca acel lucru la drum a fost platit si de consiliu local 
sau nu?

D-nul Scurtu Alexandru-consilier,arata ca S.C.Perla Bargaului SRL. Este societatea pe 
care s-a lucrat si a carui angajat este domnul Barte Ioan.

Secretarul  intervine  si  inteaba  pe  domnul  Scurtu  Alexandru,  daca  dansul  este 
administrator la aceasta societate? Intrebarea se pune pentru a se evita conflictul de interese.

D-nul Scurtu Alexandru arata ca, nu este societatea dansului.
D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba daca acestea sunt rafuieli personale sau nu?
D-nul  Strugari  Ioan-consilier,arata  ca,  totul  este  un  ghiveci,  si  tine  sa  arate 

urmatoarele: 
a.Barte Ioan a fost cu utilajul lui Scurtu Alexandru care trebuia s-ai plateasca salarul si 

pentru care salar a facut drumul, dar nu este angajat la societatea s-a si la Perla Bargaului, 
intreaba care este firma aceasta si cum este angajat a lui Scurtu Alexandru?

b.Un consilier poate sa lucreze pentru Primarie sau nu?
c.De  cand  domnul  viceprimar  trimite  oameni  sa  masoare  drumuri,  si  mai  ales  pe 

proprietatea dansului? La trimis pe domnul Barte Vasile a Rafilii.
5.Domnul Rus I.Ioan-viceprimarul arata ca,cu Barte Vasile este alta discutie.
6.D-mnul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, arata ca; in sedinta trecuta s-a 

solicitat de catre domnul Ordace Simion sa se prezinte cat drum s-a facut si la ce persoane. 
Drumurile s-au facut in interesul cetatenilor.  La ce s-a cerut sa se masoare,pentru a se da 
situatia fixa.

D-nul Ordace Simion arata ca, adresa a fost personala si trebuie sa o primeasca.
D-nul Gheorghe Stelian-prezinta memoriul consultativ al comitetului de parinti de la 

Scoala Generala Parva.
D-nul  Ordace  Simion-consilier  arata  ca,la  scoala  au  fost  multe  probleme,plangere 

penala, dansul este proprietar tabular,nimeni nu poate face demolarea daca nu este proprietar. 
A primit de la instanta ca este proprietar.



D-nul Primar arata ca, ce a primit domnul Ordace Simion a primit si dansul.
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D-nul  Strugari  Ioan-consilier,arata ca;  nu s-a  primit  lemne la  gradinite  si  la  scolile 
apartinatoare.

D-nul Primar arata ca,va veni si randul respectiv.
D-nul Barte Ioan-arata ca,cu dansul s-a terminat pentru ca, a muncit 68 de ore la drum.
D-nul Strugari Ioan-consilier,intreaba, trebuie sa plateasca sau nu acest drum?
D-nul Scurtu Alexandru-consilier,intreaba daca este drum personal sau comunal?
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 iar unul se 
va arhiva la dosarul de sedinta.

PRESEDINTELE DE SEDINTA,  SECRETAR,
     SINGIORZAN V.VASILE     IOAN CALUS
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