
                            ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat  astazi  19.12.2008 cu ocazia sedintei  ordinare a Consiliului  local al  comunei 
Parva,  convocata  prin  Dispozitia  primarului  comunei  Parva  nr.387/10.12.2008,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  si  functionarii  publici  si  angajatii  primariei;Singiorzan 
Catalina,  Rus George,  Vartolomei Saveta si  Palage Maria.  La aceasta sedinta nu participa 
domnul Primar Gheorghe Stelian fiind plecat pentru depunere de proiecte.

Secretarul comunei Parva,inmaneaza domnului presedinte de sedinta lista cu hotararile 
(“proiect”) si cvorumul necesar la fiecare hotarare pentru a putea fi adoptata.

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 solutionarea petitiilor in semestrul II al anului 2008.
           Informeaza :Vartolomei Saveta-Referent specialitate III .        

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

3.Hotarare(Proiect) privind aprobarea cofinantarii Proiectul”Sistem integrat de management 
al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud”.

Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.
4.Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier si declararea vacant 

a locului de consilieri a domnului Rus A.Nicolae.
Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva.

5. 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.

Se da cuvantul d-soarei Vartolomei Saveta -referent specialitate III in cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Parva,pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi.

Nu sunt discutii la acest punct.
D-nul  Singiorzan V.Vasile-presedintele  de  sedinta  pune in discutie  Hotararea(Proiect) 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
Se trece la discutii:
1. D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba,care este situatia cu banii de la Biserica 

ortodoxa? S-a aprobat in buget 30.000 lei,cat s-au dat pana la aceasta data?
2. D-na Singiorzan Catalina-contabil, arata ca, pe aceasta rectificare este suma pentru 

Baza  sportiva.  La  Biserica  ortodoxa  s-a  dat  pana  la  aceasta  data  suma  de  16184  lei  si 
urmeaza,in zilele urmatoare a se da diferenta pana la 30.000 lei.

3.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,considera ca este necesar a se face o 
adresa  catre  Biserica  ortodoxa pentru a  se  explica  ce  este  cu  suma care  este  aprobata  la 
biserica.

4.D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca, se poate aproba suma pentru Baza sportiva 
dar,dansul a pus o petitie la Judecatoria Nasaud si nu se va face nimic pe acel teren care este 
propietate a dansului.Nu este facuta o departajare.

Se  supune  la  vot  Hotararea(Proiect)  privind  rectificarea  bugetului  local  de  venituri  si 
cheltuieli pe anul 2008.Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 39 cu votul a 
10 consilieri “pentru” din totalul de 10 in functie.



Se  prezinta  de  catre  domnul  Singiorzan  V.Vasile-presedintele  de  sedinta, Hotararea 
(Proiect)   privind  aprobarea  cofinantarii Proiectul”Sistem integrat  de  management  al  deseurilor 
solide in judetul Bistrita-Nasaud”.

Se supune la vot si se aproba,adoptandu-se hotararea nr.  40  cu votul a 10 consilieri 
“pentru” din totalul de 10 in functie.

Se trece la punctul 4 Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier 
si declararea vacant a locului de consilieri a domnului Rus A.Nicolae.

Domnul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,arata ca, situatia este cunoscuta si 
nu mai este nevoie de explicatie sa trecem la vot.

Consilierii  locali  analizeaza  si  voteaza,5(Strugari  Ioan,Singiorzan  I.Vasile,Moisa 
Ioan,Ordace  Simion  si  Barte  Natu)  care  iau  act  si  declara  vacant  locul  de  consilier,  iar 
5(Singiorzan V.Vasile,Rus I.Ioan, Rus V.Ioan,Scurtu Alexandru si Calus Vasile) nu vor a lua 
act si sunt “contra” pentru a declara locul vacant de consilier.Hotararea nu se adopta.

Nemai fiind alte discutii se trece la diverse.
1.D-nul  Strugari  I.Ioan-consilier,intreaba,  cand  se  vor  duce  lemne  de  foc  la  scolile 

apartinatoare si gradinite?
2.D-nul  Rus  I.Ioan-viceprimarul  comunei  arata  ca,  s-au  dus  la  Scurtu  Vasile,Barte 

Leonte,Rus  Ioan,Lup  Ioan,Strugari  Floarea,Strugari  Mariuca  si  Rus  Voichita.  In  Dealul 
Vinului nu este posibilitatea a se duce lemne.

3.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta(sef de district  silvic) arata ca,  in 
Dealul  Vinului  nu  avem  proprietati  comunale  si  nu  sunt  lemne,  din  comuna  nu  se  pot 
transporta. Trebuie sa discutam cu un agent economic care sa aprovizioneze scoala.

D-nul Strugari I.Ioan propune, sa i se aduca lemne pentru casa care o are in centru si 
dansul va aproviziona scoala din Dealul Vinului,unde este invatator.

D-nul  Singiorzan V.Vasile  arata  ca,  pana pe  data  de  27.12.2008  va  rezolva  aceasta 
problema.

5.D-nul  Ordace  Simion-consilier  arata  ca,dupa mai  multe  insistenta  a  obtinut  de  la 
Primaria  comunei  inventarul  cu  bunurile  din  domeniul  public  ale  comunei.Se  adreseaza 
domnilor  Rus  I.Ioan  si  Rus  George  care  au  facut  inventarierea  acestor  bunuri,ca,pana  la 
sedinta viitoare, sa se dea o explicatie, cu privire la unele terenuri proprietate a comunei in 
care  sunt  trecute  unele  persoane,  cum  ar  fi;  Buhai  Viorel,Rus  Adrian,Rus  Viorica-  langa 
Brigada silvica si Rus george la Varnita si altii.Acest lucru este mentionat si in procesul verbal 
de  inventariere.De  ce  aceasta  situatie?  Oare  terenurile  nu  sunt  libere?  Este  necesar  a  se 
identifica  pe  harta  terenul  de  la  Hagele  pentru  a  se  vedea  a  cui  este.  Cabanele  pastorale 
considera ca nu trebuiau trecute in inventar.Este necesara o explicatie asupra acestui inventar.
Explica de ce solicita acest fapt, deorece daca noi vrem sa facem o concesionare,inchiriere sau 
vanzare cum identificam si ce facem cu persoanele care sunt pe teren? Sa se stie odata care 
terenuri exista si care nu.

6.D-nul  Singiorzan  I.Vasile-consilier,  intreaba,  ce  este  cu  terenurile  de  la  Biserica 
ortodoxa Pietrusa si Ulm despre care se discuta ca sunt vandute de biserica?

7.Secretarul  comunei  explica  cum  s-a  facut  inventarierea  in  anul  1999  care  a  fost 
aprobata prin hotarare a consiliului local de atunci,consiliu din care a-ti fost si mai sunteti 
consilieri  unii  dintre  dumneavoastra.Inventarul  este  aprobat  prin  Hotararea  Guvernului 
nr.905/2002-Anexa nr.35. In repetate sedinte dansul a solicitat a se opera in Cartea Funciara 
aceste bunuri. Biserica ortodoxa a primit,prin legea 18/1991 suprafata de 9 ha. de pe Cornul 
Mare iar in Cartea funciara,biserica detine suprafata de 15 ha. pe Cornul Mare.Pietrusa si 
Ulmul sunt in domeniul public al comunei si nu pot fi vandute de biserica,cel care a cumparat 
s-a inselat deorece vanzarea nu se poate face numai de catre Primarie prin licitatie,conform 
art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001.Este necesar a se face o documentatie cadastrala pentru 
toate  terenurile,ocazie  prin  care  se  poate  gasi  daca  aceste  terenuri  sunt  ocupate  de  unele 
persoane fizice.

8.D-nul  Scurtu  Alexandru-consilier,  intreaba,  de  ce  nu  circula  microbuzul  pentru 
scoala?

D-na Singiorzan Catalina-referent  III,arata ca,  pana la  sfarsitul  anului  a  fost  platit 
transportul elevilor la Exmetianii Nasaud.

D-nul Scurtu Alexandru-consilier,arata ca, este necesar de a se aduce,de urgenta, lemne 
la scoli deorece se vor sparge tevile si centralele.



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


