
                            ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 
 Incheiat astazi 30.01.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.26/26.01.2009,la initiativa 
acestuia. 
 La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 9 in functie. 

La sedinta mai participa reprezentantul Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud- 
functionarii publici si angajatii primariei;Calus,Toader –Vasile,Palage Maria,Rus George, 
Vartolomei Saveta si cetatenii Calus Nicolae si Lup Macedon. 

La sedinta mai participa si domnul Barte V.Natu fost consilier. 
Presedintele de sedinta domnul Singiorzan V.Vasile supune spre aprobare procesul-

verbal de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti, si de domnul 
Birte V.Natu care la sedinta anterioara a fost consilier.  

Domnul  Singiorzan V.Vasile,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 
  
             O R D I N E    D E    Z I : 
 

 1. Informare privind stadiul incasarii impozitelor si taxelor locale in anul 2008. 
                Informeaza :RUS GEORGE-Casier.         
 2. 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. 
 3. Hotarare (Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier si declararea vacant 
a locului de consilieri a domnului Birte V.Natu. 
                                                            Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva. 
 4. Hotarare (Proiect) privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al 
comunei Parva,nr.18/25.07.2008 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei 
comunei Parva. 
                                                            Initiator: Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva. 
 5. Diverse;adrese,citatii,petitii,etc. 

D-nul  Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,tine sa arate ca, este prima sedinta 
din acest an, fapt pentru care doreste sa ureze,domnilor consilieri, sanatate,implinirea tuturor 
dorintelor. 

Sa facem totul,impreuna,pentru a trece peste momentele de criza economico-financiara, 
recesiune pentru ca numai impreuna vom reusi.Este convins ca;va fi mai bine,amintind ca,sunt 
proiectele depuse. 

Ieri,a fost la o sedinta la Consiliul judetean Bistrita-Nasaud la care d-nul Presedinte al 
acestei institutii a promis ca; aceste proiecte vor fi viabile si enumera proiectele depuse de 
dansul. Sa obtinem punctajul necesar pentru a se putea realiza proiectele.Doreste sa fie succes 
la toate. 

D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca,este necesar sa se intervina pentru cat mai 
multe proiecte si sa se realizeze. 

Se da citire,de catre domnul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,ordinei de zi 
care este supusa votului si aprobata de un numar de 9 consilieri “pentru” din totalul de 9 
preznti. 

Se da cuvantul domnului Rus George-casierul din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Parva pentru a prezenta informarea de la primul punct al ordinei de zi. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca;administratia publica locala trebuie sa-si 

organizeze activitatea pentru incasarea restantierilor. 
2.D-nul Strugari Ioan-consilier,considera ca;incasarile sunt bune. 
3.D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca; este o situatie chiar foarte 

buna la incasari, ce este pe plan local,fata de ce este pe plan judetean sau national.  
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Ne confruntam cu o situatie,aratata de domnul casier Rus George,sa trecem in pozitia 

unor debitori care fie decedati,fie ca si-au schimbat domiciliul in alte localitati au ramas cu 
teren in pozitie,legea nu ne permite sa trecem dintr-o pozitie in alta fara proprietate,sunt 
promisiuni de la noul Guvern sa se faca un cadastru pentru ca cetateanul sa-si intabule,fara 
bani,proprietatea in Cartea funciara.Si accesarea fondurilor europene,prin proiecte,care sunt 
fara bani.Este necesar un sprijin comun,al fiecarui dintre noi. 

D-nul Ordace Simion-consilier,mai arata ca;sa se dea in judecata Cominexul Cluj-
Napoca pentru neplata impozitelor pe teren si constructia de la mina din Parva. 

4.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,notandu-si procentele pentru 
neincasararea impozitelor si taxelor locale,cere domnului casier Rus George,sa prezinte 
consiliului local agentii economici(persoane juridice) care nu si-au platit impozitele. 

5.D-nul Rus George-casier,arata ca; pentru impozitul pe mijloace de transport(masini) 
sunt; S.C.Puertorico S.R.L.(Calus Ioan lui  George Calus),S.C. Bradul S.R.L(Ordace Simion), 
Fundatia Parva(Scurtu Nicolae) si Fundatia Engle(Rus Traian) iar la cladiri si teren sunt 
Cominex  Cluj-Napoca care are suma de 5883 lei pentru cladirea si incinta minei de Caolina si 
FederalCoop. 
 Se trece la punctul 2 al ordinei de zi cu privire la Hotararea (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 prin ridicare de mana.Intreaba,cine ia act de 
incetarea mandatului de drept a mandatului de consilier a domnului Rus A.Nicolae si 
declararea vacant a locului de consilier? 
 Consilierii locali analizeaza si voteaza,5 consilieri(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 iar 3 consilieri(Strugari Ioan,Singiorzan I.Vasile,Moisa Ioan spun ca 
se“abtin”iau d-nul consilier Ordace Simion ia act si este“pentru”declara vacant a locului de 
consilier, 
 Hotararea(in constatare) ,de la punctul 2 al ordini de zi,nu se adopta.  
 D-nul Singiorzan V.Vasile,presedintele de sedinta, da cuvantul domnului Primar-
Gheorghe Stelian pentru a prezenta si explica Hotararea (Proiect) privind incetarea de drept a 
mandatului de consilier a domnului Birte V.Natu si declararea vacant a locului de consilieri. 

D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,prezinta adresa nr.05/19.01.2009 a 
Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud. 

1.D-nul Ordace Simion-consiliert,intreaba,de ce nu se face o expunere de motive la 
aceste hotarari?Considera ca,la orice proiect de hotarare se face o expunere de motive. 

D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,arata ca;motivatia este adresa 
Partidului Social Democrat. 
 Secretarul comunei Parva,raspunde si face referire la art.9,alin.(2) lit.”h^1”,la care este 
adresa sus mentionata si art. 12 din Legea nr.393/28 septembrie 2004,privind Statutul alesilor 
locali(modificata şi completata prin Legea   Nr. 249 din 22 iunie 2006) unde este propunerea 
primarului si referatul constatator semnat de primarul si secretarul comunei Parva.Este o 
hotarare in constatare.Da,d-nului Ordace Simion, spre a citi Legea 393/2004,cu cele doua 
articole,amintite mai sus.In ambele situatii trebuie vazute,prevederile art.9 alin.4  din Legea 
nr.393/ 2004. 

Se da cuvantul domnului Birte V.Natu care,in cuvantul sau,arata ca; nu a crezut ca se 
va ajunge aici, motiveaza faptul ca;daca dansul in sedintele in care s-a pus in discutie Hotararea 
(Proiect) privind incetarea de drept a mandatului de consilier si declararea vacant a locului de 
consilieri a domnului Rus A.Nicolae,o data s-a “abtinut” iar o data a luat act de aceasta situatie, 
considera ca;nu a facut altceva decat sa respecte legea si nu crede ca a gresit. 
 Domnul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta, intreaba,cine ia act de incetarea 
mandatului de drept a mandatului de consilier a domnului Birte V.Natu si declararea vacant a 
locului de consilier? 
 Consilierii locali analizeaza si voteaza,5 consilieri(Singiorzan V.Vasile, Rus I.Ioan, Rus 
V.Ioan, Scurtu Alexandru si Calus Vasile) au lua act si sunt “pentru” a declara locul vacant de 
consilier iar 3 consilieri(Strugari Ioan,Singiorzan I.Vasile,Moisa Ioan spun ca se “abtin” iau  
d-nul consilier Ordace Simion  este “impotriva”a lua act si a declara vacant  locul de consilier a 
domnului Birte V.Natu,adoptand hotararea nr. 1. 
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  D-nul Singeorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,solicita,domnului Primar,sa prezinte 
si sa motiveze Hotarare (Proiect) privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al 
comunei Parva,nr.18/25.07.2008 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei 
comunei Parva. 
            D-nul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva,motiveaza necesitatea suplimentarii 
Statului de functii prezentand situatia cu dotarea cu un microbuz de transport copii,microbuz 
ce a fost  dat de catre Inspectoratul, Scolar Bistrita-Nasaud. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba. Nu a fost prins acest post  in organigrama? 
 Secretarul comunei,raspunde; da a fost prin pe organigrama si statul de functii din 
2007. Pe Hotararea Consiliului local al comunei Parva,nr.18/25.07.2008(anexele 1 si 2) privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei comunei Parva,nu a fost acest post. 
 Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 2 ,cu votul “pentru” a 9 
consilieri din totalul de 9 in functie. 
 Se trece la ultimul punct al ordini de zi. 
 Se da cuvantul domnului Lup Macedon,nr.641-cetatean al comunei Parva,care arata ca; 
a depus un tabel cu cetatenii care au solicitat sa se faca un drum la Frasinis si nu s-a platit de 
Primaria Parva.Drumul s-a facut dar nu este platit. 
 1.D-nul Primar Gheorghe Stelian, arata ca;intradevar s-a depus tabelul dar nu sunt 
bani.Nimeni nu misca nimic pana se face bugetul.Va incerca,in limita fondurilor,sa gaseasca 
resurse dar nu stie cand. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba. Daca s-a depus o adresa inainte de a se apuca 
de lucru?Ce zice raspunsul,ca numai cand se instaleaza Guvernul se dau banii?Considera ca 
cetatenii respectivi nu au putut sa astepte.La drumuri sunt achitati banii dar drumurile nu 
sunt facute. S-a platit 5 miliarde la drumul de pe Runc,este valoare ca la o autostrada, 
considera ca este mult. 
 3.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier, arata ca; si la apa s-a dat mult si ca, s-a spus ca va 
fi terminata lucrarea pana la 15 ianuarie 2009,ca; va curge apa. Bani am aprobat pe buget si  
s-a si suplimentat. Dupa cati bani s-au aprobat trebuie sa fie platita toata lucrarea. S-a licitat 
cu un pret mic s-au mai aprobat majorari la buget de ce firma nu termina lucrarile?Am 
hotararile prin aprobarea bugetului si sunt sume aprobate si date.Cat a fost valoarea la 
licitatie? 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata ca;nu s-a platit in totalitate lucrarea doar cat s-a 
lucrat.Prezinta si explica proiectul cu reteaua de alimentare cu apa.Daca nu este intelegere, nu 
se va realiza niciodata.Suma la care s-a adjudecat licitatia a fost de 1766 lei. 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile-presedintele de sedinta,arata ca;este necesar sa se caute 
posibilitatea de a se plati drumul de la Frasinis. 
 Se da cuvantul d-nului Calus Nicolae,nr.56-cetatean al comunei Parva,care in cuvantul 
sau arata ca;se aude in sat ca; se face electrificarea pe Dealul Paltinului si ca;in Dealul 
Paltinului sunt prinse doar 3-4 case. De ce nu sunt toate casele prinse in proiect? 
 D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva arata ca, intr-o prima faza,intradevar, 
sunt cuprinse doar 3 case,in Dealul Paltinului,dar exista posibilitatea de a se mai extinde. 
 D-nul Primar Gheorghe Stelian prezinta cererea domnului Scurtu Vasile din comuna 
Parva,nr. 210 care solicita teren pentru a construi un garaj permanent in zona Poclazi. 
 D-nul Primar arata ca;in acea zona a mai fost solicitata inchirierea si de catre Asociatia 
Crescatorilor de Animale din Parva. Daca consiliul local vrea sa aprobe acuma sau alta data. 
 Secretarul comunei,arata ca; este necesar a se vedea prevederile art.123 din Legea 
nr.215/2001-republicata,privind administratia publica locala. 
 D-nul Strugai Ioan-consilier(Presedintele Asociatia Crescatorilor de Animale din 
Parva),arata ca; daca s-a retras cererea asosiatiei,la data cand a fost depusa,asta nu inseamna 
ca, nu se va reveni cu o alta cerere,necesita,pentru crescatori de animale din Parva,sa aiba un 
spatiu al lor. 
 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. 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,     SECRETAR, 
      SINGIORZAN V.VASILE         IOAN CALUS 
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