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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 31.10.2008 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.313/15.10.2008,la initiativa 
acestuia. 
 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 si functionarii publici si angajatii primariei;Singiorzan 
Catalina, Rus George, Vartolomei Saveta si cetatenii Rus George,Buhai Dumitru si Brandusa 
Nicolae. 

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 Scurtu Alexandru- supune spre aprobare procesul-
verbal de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

Domnul  Scurtu Alexandru,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:  
 
             O R D I N E    D E    Z I : 

             
 1. Informare privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al comunei din anul 
2007. 
                                                            Informeaza :Singiorzan Catalina -Referent III. 
 2.Hotarare(Proiect) privind aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 
local al comunei Parva. 
 3.Hotarare(Proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2008. 
     Initiator:Primar Gheorghe Stelian 
 4. .Hotarare(Proiect) privind stabilirea impozitelor si taxelor locala pentru anul 2009. 
                                                            Initiator:Primar Gheorghe Stelian 
            5.  Hotarare(Proiect) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2009.  
     Initiator:Primar Gheorghe Stelian. 
            6. Hotarare(proiect) privind aprobarea Listei partizilor propuse la licitatie de masa lemnoasa 
pe picior –productia anului 2008-ce se liciteaza in trimestrul IV al anul 2008. 
     Initiator:Primar Gheorghe Stelian. 
 7.Hotarare(Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Rus A. 
Nicolae si declararea vacant a locului de consilier. 
 8. Diverse;adrese,citatii,petitii,etc. 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi se supune la vot si este aprobata cu votul a 
11 consilieri din totalul de 11 prezenti. 
 Se da cuvantul doamnei Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva,pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba, din ce este compus patrimoniul comunei,ce 
bunuri avem? 
 2.D-na Singiorzan Catalina-referent III, explica din ce se compune patrimoniul 
comunei, care sunt bunurile mobile si imobile care compun patrimoniu,cum se 
inventariaza,facand mentiunea ca acest lucru s-a prezentat si in informarea de la punctul 1. 
 D-nul Ordace Simion-intreaba, cum se scoate o cladire din inventar?(facand referire la 
vechea Brutarie din comuna).Terenul si constructia este a dansului si numai o sentinta 
judecatoreasca ii poate lua acest bun. 
 3.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca; in aceasta situatie exista 
hotarari judecatoresti definitive,exista o hotarare a Consiliului local Parva pentru demolarea 
acestei constructii iar scoaterea din inventar a acesteia se va face cand se vor executa cele trei 
acte (si demolarea). 
 D-nul Ordace Simion,arata ca;pe dansul nu-l priveste in mod direct proprietatea 
comunei si nici nu poate face nimic asupra acesteia dar,proprietatile dansului sunt ale  
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dansului, repeta ca nu se opune proprietatilor comunei dar dansul este proprietar tabular si nu 
va renunta la acest bun pana cand nu este o sentinta judecatoreasca pronuntata in acest sens. 
Constitutia garanteaza dreptul asupra proprietatii si dansul este proprietar cu acte.Sa fie 
actionat in instanta,dansul s-a consultat cu Prefectul judetului,cu oameni din ministere care au 
spus ca are dreptate. Notificarile de la mina si scoala au fost pe instanta si a pierdut procesele. 
La Primaria Parva a solicitat un Certificat de urbanism pentru terenul de la mina de 
Caolina,in termenul de 30 de zile prevazut de lege nu i s-a elibberat certificatul dar, dupa ce 
executivul a dat declaratii la Politie pentru acest aspect, i s-a eliberat doua Certificate de 
urbanism,unul pentru dansul si unul la Politia Nasaud.Daca Scoala Generala clasele V-IIIV, 
ramane pentru copii sa se procedeze conform legii. 
 4.D-nul consilier Singiorzan I.Vasile intreaba, cine face inventarul comunei? 
 D-na Singiorzan Catalina-referent III,arata ca;s-a prezentat in informarea de la 
punctul 1 cum se constituie comisiile si ce trebuie sa faca acestea. Si pentru acest an s-a dat o 
dispozitie pentru inventarierea bunurilor pe anul 2008. 
 D-nul Singiorzan I.Vasile-intreaba, cate materiale(bunuri) au mai ramas si ce s-a facut 
cu sobele de la Caminul cultural? 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; nu este momentul sa discutam acuma aceste 
probleme.De scoala intr-o zi se va discuta si se va explica toate aceste probleme.Se stie exact 
cine a construit acest edificiu.Domnul Ordace Simion va prezenta intr-o zi proprietatile pe care 
le detine.Referitor la domnul Singiorzan I.Vasile,arata ca; dansul nu a gasit nici o soba in 
caminul cultural in anul 1990 cand a venit dansul,nu au mai fost sobe de teracota si au fost 
sobe de tabla. 
 Secretarul comunei Parva,roaga pe domnul Scurtu V.Alexandru-presedintele de 
sedinta, ca in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al consiliului local, sa 
intervina pentru a se purta un dialog coerent pentru a se putea nota in procesul verbal al 
sedintei si sa se dea cuvantul pe rand cu drept la replica. 
 In continuoare se da cuvantul domnului Gheorghe Stelian-Primarul comunei,pentru a 
prezenta si motiva Hotararea(”Proiect”) cu privire la aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Parva. Explica faptul ca;datorita 
lipsei a unui numar de 5 consilieri la sedinta anterioara, R.O.F. a consiliului local s-a adoptat 
cu ½+1 din numarul consilierilor in functie si trebuia cu 2/3-imi din numarul consilierilor in 
functie. 
 Secretarul comunei Parva,completeaza la cele aratate de domnul Primar,prezinta 
adresa Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud,a fost necesar a se modifica si art.12 din 
R.O.F. de la sedinta anterioara unde s-a gresit datorita Ghidului de la sedinta de constituire 
(art.31),dar O.G.R. nr.35/2002 prevede ca;aprobarea R.O.F. al consiliilor locale se adopta cu 
2/3-imi din numarul consilierilor in functie. 
 Se supune la vot Hotararea(”Proiect”) cu privire la aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Parva.Consiliul local analizeaza si 
aproba,adoptand hotararea nr.30 cu votul “pentru” a 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 
 Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva, prezinta si motiveaza Hotararea 
(“Proiect”) cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Parva pe anul 2008. 
 Se trece la discutii: 
 1. D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca; nu cunoaste contractul cu S.C.Dimex SRL, 
incheiat pentru drumul pe Prund si ar dori sa-i fie prezentat.S-au mai dat bani si se mai dau, 
cat a costat acest drum? Lucrarile cu buldozarul la drumurile comunale care s-au facut,au fost 
oameni care au platit sume de bani desi s-a spus ca se face gratuit din bugetul comunei, 
enumerand pe domnii Barte Login,dansul Strugari Ioan si Birte Ioan,care au dat banii la 
domnul Calus Natu care ia cerut.Se discuta la ce si cum se impart banii. 
 2.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca dansul a dat dispozitie ca 
acolo unde se lucreaza la drumuri sa nu se ia nici un ban.Intreaba pe domnul Strugari Ioan, la 
cine s-a dat banii si cati?Daca cineva a luat bani sa se spuna persoana. 
 D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca; a spus cine a dat banii si cine a primit banii. 
 3.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,propune, sa fie chemati acesti cetateni la Consiliul 
local Parva si sa se discute fata in fata. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca,este surprins de cele aratate si explica cum s-a 
discutat cu Nucu-administratorul firmei care execta lucrarile la drumurile comunale.S-a spus 
de catre domnul Strugari Ioan ca se lucreaza cu 1 miliard,nu este adevarat. 
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 Domnul Strugari Ioan,arata ca, nu a spus de miliard si de 1 milion/ora. 
 4.D-nul Ordace Simion-consilier,solicita domnului Primar Gheorghe Stelian ca; pana la 
sedinta urmatoare sa i se prezinte domnilor consilieri, situatia detaliata pe toate zonele unde  
s-au facut drumuri,cine le-a facut si cati km.de drum sunt facuti.De asemenea sa se prezinte si 
situatia lucrarilor de pe aleea spre Primarie si drumul de pe Prund. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca; la urmatoarea sedinta vor fi prezentate toate 
aceste situatii. 
 Se supune la vot Hotararea(“Proiect”) cu privire la rectificarea bugetului local al 
comunei Parva pe anul 2008. Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 31 cu 
votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 11 prezenti.Se “abtine” domnul Strugari Ioan. 
 In continuoare domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta si 
motiveaza necesitatea adoptarii Hotarari(“Proiect”) cu privire la stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pe anul 2009.Explica cine a lucrat la acest proiect,mai mult domnul secretar. 
 Secretarul comunei intervine si arata ca;proiectul a fost initiat si redactat de domnul 
Primar cu sprijinul secretarului si a compartimentului financiar contabil,respectiv doamna 
Singiorzan Catalina-referent III. 
 Se supune la vot Hotarari(“Proiect”) cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pe anul 2009.Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr. 32 cu votul “pentru” 
a 11 consilieri din totalul de 11 prezenti. 
 Se prezinta si se motiveaza,de catre domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei, 
Hotararea (“Proiect”) privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2009,motivand faptul 
ca;in anii anteriori desi s-au pus taxe la oficierea casatoriilor primarul si secretarul nu au cerut 
bani pentru zilele de sambata si duminica.Explica ce taxe s-au pus si de ce sunt necesare pe 
fiecare punct din anexa 1 si 2. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca;taxa speciala pentru utilizarea drumului 
forestier nu este bine pusa deorece se pun la plata acestei taxe si persoanele fizice.Locuitorii 
comunei Parva dece sa nu foloseasca gratuit acest drum.Propune sa fie scutite persoanele 
fizice. 
 2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata ca; numai persoanele juridice vor fi puse 
pentru plata taxi, este deacord cu acest amendament. 
 3.D-nul Moisa Ioan-consilier,intreaba, taxa de pieaj cum se plateste si daca se plateste 
de ce sa se mai ieie si taxa de drum? 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; taxa de pieaj este data prin lege si este 
inclusa in pretul materialului lemnos. 
 4.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta adresa Institutiei 
Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud cu privire la H.G.R. nr.996/2008. 
 5.D-nul Strugari Ioan-consilier,arata ca;in Regulamentul din anexa nr.2 la hotarare nu 
se precizeaza cum vom incasa aceasta taxa la drumul forestier,cere explicatii cum se va 
proceda. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata ca;proprietarul masei lemnoase va anunta 
agentii economic care participa la licitatie de masa lemnoasa in bazinul Rebra s-a vina la 
Primaria Parva pentru a achita aceasta taxa. 
 D-nul Gheorghe Stelian-Primar arata ca; daca hotararea va fi adoptata,aceasta se va 
comunica cu Primariile care detin paduri in bazinul Rebra (Primari Telciu,Primaria,Nimigea, 
Primaria Rebrisoara,Primaria Rebra) si Ocoalele Silvice care administreaza aceste paduri sau 
se va pune bariera. 
 D-nul Strugari Ioan-consilier intreaba, cine plateste pentru P.A.P.I.? Propune ca,tinerii 
pana la 16 ani si studentii sa fie scutiti de aceasta taxa pe care o considera cam mare. 
 D-nul Primar arata ca; este necesar ca acest punct sa se faca viabil si este deacord cu 
propunerea facuta de domnul Strugari Ioan. 
 Se supune la vot Hotararea (“Proiect”) privind instituirea unor taxe speciale pentru 
anul 2009,cu amendamentele facute. Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea 
nr. 33 cu votul “pentru” a 11 consilieri din totalul de 11 prezenti. 
 In continuoare domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta si 
motiveaza necesitatea adoptarii unei Hotarari(proiect) privind aprobarea Listei partizilor 
propuse la licitatie de masa lemnoasa pe picior –productia anului 2008-ce se liciteaza in 
trimestrul IV al anul 2008. 
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            Se trece la discutii: 
 1.Domnul consilier Strugari Ioan- explica preambulul hotararii si arata ca;anuntul 
hotararii este facut cu data de 29.09.2008 iar adresa de la Ocolul Silvic Nasaud este cu data de 
30.09.2008,nu exist corelare,de ce? Un alt aspect este ca; noi acuma trebuie sa aprobam o Lista 
de Partizi care a for licitata la data de 03.10.2008 cum sa aprobam ceva care a fost licitat? 
Pretu care se cere prin proiectul de hotarare este mai mare decat pretul din APV.Pentru scolile 
apartinatoare si gradinite nu se prind,in hotarare, lemne de foc?In dosarul inmanat 
consilierilor de catre secretarul comunei exista o adresa a Primarului prin care se arata 
ca;Consiliul local Parva a aprobat destinatia si pretul masei lemnoase pentru populatie si 
institutii,de ce mai trebuie sa o discutam si sa o aprobam acuma? 
 2.D-nul consilier Singiorzan V.Vasile, arata ca;intradevar la sedinta trecuta s-a pus in 
discutie pretul si destinatia masei lemnoase pentru populatie si institutii,urmarea careia 
domnul Primar a inaintat o adresa la Ocolul Silvic Nasaud.Era nevoie de aceasta adresa 
pentru ca;se intarzia cu punerea in valoare a masei lemnoase.Acuma se discuta pe hotarare si 
se va supune la vot,daca trece sau nu vor spune domnii consilieri.Aprovizionarea la populatie 
nu se face la cei care au padure proprietate persoane fizice si doar la acei care nu detin padure. 
Mai sunt cetateni care solicita si se vor mai deschide partizi.Prezinta si partida 303,Ua112 cu 
75mc. pe care o propune sa fie trecta in proiectul de hotarare.Pretul nu este trecut in APV. Din 
APV-ul 289 partida 44 si 45 si APV-ul 288 Valea Paltinului masa lemnoasa este pentru 
persoane fizice si nu pentru scoala. S-a dat,pana acuma,la Manastirea Cormaia,Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel si la Biserica Ortodoxa Parva. Sa ia in considerare,domnii consilieri,cu ce pret s-
a vandut lemnele la licitatie si ce calitate a avut materialul lemnos, de vazut si trebuie sa fim 
multumiti.  
 3.Secretarul comunei intervine,potrivit art.48 alin.(1) din Legea nr.215/2001-
republicata, si arata ca;nu va putea contrasemna aceasta hotarare odata pentru cele aratate de 
domnul consilier Strugari Ioan si se motiveaza,prezintand art.4 alin.(1), din Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.1267/17.10.2007 pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe 
picior care poate fi recoltat in anul 2008,care prevede ca;” Destinaţia volumului de lemn pe 
picior prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se stabileşte pentru fiecare unitate administrativ-teritorială 
prin hotărâre a consiliului local”  si art.unic din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.112/14.07.2005 prin care se stabilesteca;” Poziţia "masa lemnoasă pe picior - preţul de 
începere a licitaţiei" din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei”. 
 4.D-nul consilier Ordace Simion,arata ca,se pune in discutie lista de partizi din 
03.10.2008,s-a tinut licitatia si noi trebuie sa aprobam pretul.Considera ca trebuie reanalizata 
aceasta situatie si sa nu se mai ceara consilierilor a aproba un lucru infaptuit.Lemnele care se 
aduc la scoala sunt verzi si curge apa cu galeata din centrala termica de la scoala mare. Cere 
domnului Primar ca,pana la sedinta urmatoare sa prezinte consilierilor locali cate lemne s-au 
adus la scoli. 
 5.D-nul Singiorzan I.Vasile,constata ca,se duce prea departe aceasta discutie cu 
lemnele,la alte scoli sunt deja lemne,lucru ce trebuia facut si la scolile noastre inca din 
primavara pentru a fi uscate.Copiii si-au dus in traistuta lemne la scoala. 
 6.D-nul Primar Gheorghe Stelian,intervine si arata ca;sa nu poarte domnul Singiorzan 
I.Vasile,grija lemnelor la scoala. 
 D-nul Ordace Simion cere explicatii domnului Singiorzan V.Vasile asupra listei de 
partizi de la Comarnic care a fost licitata. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile arata ca, calitatea lemnului la partida respectiva a fost o 
masa lemnoasa care nu a fost exploatata la termen de SC.Parcul Vanatorului,la aceasta 
partida a fost in control si I.T.R.S.V-ul Bistrita, dar datorita acestei situatii lemnul s-a infectat 
fiind de slaba calitate. 
 D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier arata ca,daca se greseste sa fie oprit patronul din a 
exploata si sa se aplice sanctiuni daca nu se respecta contractul. 
 Secretarul comunei Parva,roaga pe domnul presedinte de sedinta, a interveni si a da 
cuvantul pe rand la replica, deorece,in aceasta situatie, nu se poate consemna totul in procesul 
verbal.Repeta rugamintea,din sedinta anterioara de a se citi Regulamentul de organizare si 
functionare al Consiliului local al comunei Parva. 
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 Se supune la vot,de catre presedintele de sedinta,Hotararea(proiect) privind aprobarea 
Listei partizilor propuse la licitatie de masa lemnoasa pe picior –productia anului 2008-ce se 
liciteaza in trimestrul IV al anul 2008. Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea 
nr. 34 cu votul “pentru” a 6 consilieri,1 consilier a fost”impotriva”in persoana domnului 
Ordace Simion iar 4 consilieri s-au ”abtinut”in persoana domnilor Singiorzan I.Vasile,Moisa 
C. Ioan,Rus A.Nicolae si Strugari Ioan, din totalul de 11 prezenti. 
 Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,pune in discutie Referatul intocmit 
de catre dansul si secretarul comunei, cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier 
a domnului Rus A. Nicolae si declararea vacant a locului de consilier. 
 Da citire adresei Partidului Democrat Liberal-semnata de Presedintele acestuia domnul 
Ioan Oltean,prin care se arata ca;domnul Rus Nicolae Si-a pierdut calitatea de membru al 
Partidului Democrat Liberal. 
 Arata ca;legea prevede ca;in situatia cand un consilier nu mai este membru al 
partidului pe a carei liste a fost ales atunci consiliul local trebuie sa ia act de incetarea de drept 
a mandatului de consilier si constatarea locului vacant al acestuia. 
 La o discutie avuta cu domnul deputat Ioan Oltean, a inteles ca; dansul nu ar fi dorit 
aceasta situatie si ca nu-l cunoaste pe acest cetatean. 
 Se treve la discutii: 
 1.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier intreaba,de ce a fost bagat pe comisie de 
specialitate acest lucru? Omul a lipsit de la sedinta anterioara impreuna cu dumneavoastra 
consilierii PDL.Este o problema pe care o considera ilegala.Pentru a aproba sa fie dat afara 
este nevoie de niste motive. 
 2.Secretarul comunei Parva,arata ca,pe comisie nu trebua decat a se aduce la cunostinta 
despre situatia de fapt si doreste a da citire, din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor 
locali,atr.9 alin.(2) lit.h^1,alin.(3),(4) si art.12. De asemenea mai arata ca;aceste lucruri sunt 
prevazute si de art.101 alin(2) lit.h,alin.(3) si art.109 din Regulamentul de Organizare si 
Funstionare al Consiliului local al comunei Parva,pe care la-ti aprobat astazi. Dumnavoastr 
domnilor consilieri aveti obligatia de a lua la cunostinta de cele prezentate de domnul Primar 
Gheorghe Stelian, pentru a lua act de incetarea de drept a mandatului de consilier si respectiv 
de a constata locul vacant a domnului consilier Rus A.Nicolae. Nici eu nu am dorit acest lucru 
si cu regret,in conditiile impuse de lege, trebuie sa va reamintesc faptul ca,domnul Rus 
A.Nicolae,ne mai fiind membru al PDL nu mai poate fi consilier. Consiliul local nu aproba 
aceasta situatie si prin ridicare de mainis se ia act si se constata aceasta situatie. 
 3.Domnul Singiorzan I.Vasile-consilier PDL arata ca,a discutat in ziua de Luni inainte 
de sedinta trecuta cu domnul Rus A.Nicolae care a spus ca,nu poate veni la sedinta si nu a 
putut da un raspuns sa se motiveze,nu colaboreaza cu partidul din care face parte. 
 4.Se da cuvantul domnului consilier Rus A.Nicolae care arata ca;nu intelege de ce sa fie 
dat afara din consiliul local deorece nu a avut o colaborare cu nici un alt partid,nu stie sa fi 
facut niste lucruri in afara legii. A spus domnului Singiorzan I.Vasile ca,astazi a sosit acasa si 
maine pleca la lucru fapt pentru care nu poate veni la sedinta. 
 5.D-nul consilier Moisa Ioan intreaba pe domnul Rus A.Nicolae,de cand a auzit ca este 
tipat din partid si de la cine?De ce fuge de partid? 
 D-nul Rus A.Nicolae-consilier,arata ca stie de o saptamana. 
 Secretarul comunei arata ca,daca este discutia asupra faptului ca,domnul Rus A.Nicolae 
a lipsit nemotivat de la sedinta, atuncu presedintele de sedinta trebuie sa aplice sanctiunile 
prevazute in R.O.F. al Consiliului local Parva,dar in situatia data este o adresa a Presedintelui 
PDL domnul Ioan Oltean care arata ca,domnul Rus A.Nicolae nu mai este membru al PDL. 
Sunt doua situatii diferite. 
 6.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,explica pe lege,rolul consiliului local 
in aceasta comuna iar partidele fiecare se organizeaza dupa un regulament al lor. 
 Domnul Presedinte de sedinta Scurtu Alexandru supune spre aprobare Hotararea cu 
privire la incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Rus A. Nicolae si declararea 
vacant a locului de consilier. 
 Secretarul comunei propune a se vota prin ridicare de maini a fiecarui consilier si sa se 
pronunte daca a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Rus 
A.Nicolae si ca a constatat locul vacant. 
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 Domnul presedinte de sedinta Scurtu Alexandru procedeaza la citirea numelui 
consilierilor si intreaba daca a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca a constatat locul vacant,astfel: 
 1.Singiorzan V.Vasile-arata ca; nu a luat act de incetarea de drept a mandatului de 
consilier al domnului Rus A.Nicolae si ca nu a constatat locul vacant. 
 2.Birte V.Natu-arata ca; nu a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca nu a constatat locul vacant. 
 3.Rus I.Ioan-arata ca; nu a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca nu a constatat locul vacant. 
 4.Rus V.Ioan-arata ca; nu a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca nua constatat locul vacant. 
 5.Calus I.Vasile-arata ca; nu a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier 
al domnului Rus A.Nicolae si ca nu a constatat locul vacant. 
 6.Strugari I.Ioan-arata ca; a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca a constatat locul vacant. 
 7.Singiorzan I.Vasile-arata ca; a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier 
al domnului Rus A.Nicolae si ca a constatat locul vacant. 
 8.Moisa C.Ioan-arata ca; a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca a constatat locul vacant. 
 9.Ordace I.Simion-arata ca; a luat act de incetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Rus A.Nicolae si ca a constatat locul vacant. 
 10.Scurtu V.Alexandru-presedintele de sedinta,arata ca; nu a luat act de incetarea de 
drept a mandatului de consilier al domnului Rus A.Nicolae si ca nu a constatat locul vacant. 
 Se trece la Diverse: 
 1.domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva, prezinta accidentul de la Scoala 
Generala clasele V-IIIV in care a fost implicat elevul Pop Gheorghe si propune a se acorda 
10.000 lei pentru spitalizarea acestuia. De a asemenea propune ca pentru doamna Scurtu 
Raveca nr.566 sa se acorde aceeasi suma.Consiliul local este de acord si aproba. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier intreaba daca s-a data 3000 lei la Strugari Palagica 
cu incendiul? 
 D-nul Primar arata ca, nu s-a dat suma dar nu s-a uitat persoana,se va acorda. 
 Mai sunt 30 de zile pana la alegerile pentru Camera deputatilor si Senatului din anul 
2008,considera ca,este necesar a se face o campanie decenta,fara ura,dansul este mai in varsta 
si nu intelege de ce este atata dusmanie, asa cum se intampla si cu domnul Rus A.Nicolae. Vor 
veni tot felul de candidati,se vor face multe promisiuni doar ca,noi ne-am rezolvat dealungul 
timpului totate problemele.Pe viitor sa intelegem ca, nu este om sa nu greseasca,dar sa venem 
cum trebuie sa fie pedepsiti. 
 2.D-nul Brandusa Nicolae-locuitor al comunei Parva,arata ca,are de facut un drum,la 
cine se poate adresa si cine-l poate ajuta?La Zapode a ramas o portiune nefacuta de drum si a 
plecat buldozarul se mai poate termina acel drum? 
 D-nul primar Gheorghe Stelian arata ca,nu-si asuma responsabilitatea. 
 3.D-nul consilier Singiorzan V.Vasile arata ca;la sedinta anterioara a propus sa se faca 
un tabel cu toti cetatenii care mai doresc a-si amenaja drumurile de acces. 
 D-nul Brandusa Nicolae mai arata ca; atunci cand ploua paraul Tisei se tulbura si se 
baga in pestera situata langa parau,propune sa se puste cu dinamita si sa fie inchisa pestera. 
 Secretarul comunei arata ca;cunoaste faptul ca aceasta pestera este in patrimoniul 
national si nu se poate face acest lucru doar cu aprobarea Centrului de Spiologi Cluj-Napoca. 
 4.Domnul consilier Singiorzan I.Vasile il intreaba pe domnul Primar Gheorghe 
Stelian,in ce faza sunt lucrarile pentru amenajarea Caminului cultural si cu drumul de pe 
Valea Izvorului? 
 D-nul Primar arata ca; proiectul este depus urmand a se decide asupra acestuia.Drumul 
de pe Valea Izvorului este in proiectul depus. 
 D-nul Brandusa Nicolae mai arata ca; cei de la Ozon Bistrita care au facut lucrarile la 
reteaua de apa in zona in care dansul are proprietatea au promis ca vin sa-i repare terenul,nu 
au mai venit,cu aceasta ocazie cere sa vina Ozonul sa-i repuna terenul in circuitul agricol. 
 5.D-nul consilier Ordace Simion arata ca; consiliul local are initiativa si constata,este 
necesar ca,pentru cele aratate de domnul Brandusa Nicolae,sa vina acel proiectant care a facut 
proiectul pentru a face un studiu si sa propuna o solutie cu privire la paraul Tisei. 
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 D-nul Primar arata ca;s-au facut probe la apa care alimenteaza comuna atat la Bistrita 
cat si la Cluj si s-a constatat ca, apa este buna. 
 6.D-nul consilier Strugari Ioan-intreaba; ce este cu titlurile de proprietate de la paduri? 
 7.D-na Palage Maria-referent III arata ca;s-au dus la ITRSV-Bistrita 18 procese 
verbale de punere in posesie in vederea eliberarii titlurilor de proprietate si mai sunt pregatite 
12 procese verbale de punere in posesie.Urmeaza a se intruni comisia locala si sa mai ducem 
cele 12 procese verbale la Bistrita. 
 Presedintele de sedinta domnul Scurtu Alexandru 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, 
        SCURTU ALEXANDRU                                             IOAN CALUS 


