
        BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

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

Incheiat   astazi   13.07.2014  cu  ocazia   sedintei   ordinare a Consiliului   local  al  

comunei Parva, convocata prin Dispozitia   primarului   comunei Parva nr   106 din     

09.07.2014,pentru analizarea si aprobarea a 2  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La sedinta participa,conform Registrului de prezenta pe care secretarul il prezinta 

presedintelui de sedinta, un numar de 9 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste d-nul 

Singiorzan  Vasile   si Buhai  Toader.

               La  sedinta  participa si domnii ;Grec   Razvan-director Aquabis, 

Presedintele de sedinta d-nul Rus V.Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

D-nul Rus V.Ioan,presedintele    de    sedinta    prezinta    urmatoarea:

 

          O R D I N E    D E    Z I :

                 1.Hotarare(proiect)privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si canalizare din comuna PARVA catre AQUABIS  S.A Bistrita.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

           2.Hotarare (proiect) privind aprobarea  Master Planului Judetean-varianta Martie 

2014 si a Listei Prioritare de Investitii pentru sectorul de apa si apa uzata,propuse spre 

finantare din Fondul de Coeziune,in faza a II de prioritate,pentru perioada  2014-2020 in 

judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

            4.Diverse.

                 Ordinea   de  zi  este  supusa  la  vot  si  aprobata   in  unanimitate.

           Domnul  primar arata  faptul ca s-a stabilit  impreuna cu,consilierii  sa  se faca o  sedinta 

publica in data de 13.07.2014  ,au fost anuntati prin  toate  mijloacele,inclusiv cele 2  biserici 

dar  cetatenii  un  au  venit    numai   cateva  persoane.



            In continuare domnul  primar   Strugari Ioan    face  referire  la  cele 2 proiecte de la  

oridinea  de  zi  , proiectele  se  leaga  intre  ele  ,explica  problemele      legate  de apa si  

canalizare  ,  sa  se  faca  propuneri .

           D-nul Primar -Strugari Ioan, arata faptul ca, nu exista variante, aceasta activitate nu se 

poate autofinanta numai daca platim triplu fata de AQUABIS Bistrita iar situatia cere sa dam 

spre gestionare apa si canalizarea unei societati autorizate in acest sens , un putem constitui  

noi un serviciu  pentru aceste  probleme , exista riscul de a se recupera  súmele investite  iar 

primarul  un isi asuma  acest  risc..Exista  7 km de  retea  canalizare care un este normal sa un 

functioneze.

              Domnul  Grec  Razvan –directorul Aquabis  arata  ca cele spuse de domnul primar sunt 

reale ,joi s-a facut o sedinta pentru a informa despre investitiile facute in apa si    apa  uzata  

urmand a se face controale. S-au  facut mai multe ADI-uri   pentru a se obtine bani de la 

Uniunea  Europeana,Parva un a beneficiat de aceste investii,banii s-au obtinut pe Masura 

322.In continuare se arata faptul ca Aquabis va rezolva in viitor  toate  problemele  legate de 

apa.

            Domnul  consilier Cicedea  Dumitru   intreaba cat este pretul pe care trebuie sa il 

platim?

              Domnul  director  raspunde   :    3,20 bani + TVA  /M.C   la  apa  iar   apa uzata  -2,20 lei 

m.c

             Domnul Calus  Nicolae    arata ca   apa este f .murdara  si  nu    dorim sa platim pentru 

canalizare si apa de ploaie deoarece un ajunge in canal.

            Domnul  Calus  Natu   arata  ca  atunci  cand  ploua  apa  un  se  poate  consuma  la  

nimic,apa  veche  a  fost  buna,unde  sunt  filtrele?Nu  doeresc  sa  fie  adoptate cele 2  

hotarari.

             Domnul  primar  arata  ca  un  exista  alte  variante  ,daca  sistemul  de  canalizare  un  

va  fi  pus  in  functiune   cine  va  plati  cele 50  de  miliarde?

             Domnul  consilier  Finegari  Petru   arata  c  decat  asa  cum  a  lucrat  Ozonul  mai  bine  

deloc si  el  voteaza  impotriva.

            Domnul  primar  arata  ca  5 5   de  comune  au  aderat  la  acest  sistema  iar  Parva  n u.

            Domnul Calus  Toader  Vasile  -  viceprimar    intreaba ca daca apa vine prin  cadere  un  

sunt  alte  tarife?si daca   unii  cetateni un se vor  lega  la  contoare  ce  se  intampla?

           Domnul  director  raspunde  ca   tariful  un  se poate  schimba  ,pretul  este  unic,iar cei 

care un se vor  lega   vor  avea de a face cu  protectia  mediului.

           Domnul   Calini  Ioan  arata  ca  trebuie  sa  votam  pentru  viitor ceea  ce  este  bine  

pentru  noi,intrucat  la  ora  actuala  un  este  bine.

          Doamna  Scurtu  Sanda  arata  ca  in  zona  unde  locuieste  de cele mai  multe  ori  un   

este  apa.

          Domnul director si domnul  primar  arata faptul ca se va  gasi  solutii  ca  toata    lumea  

sa  aiba  apa  si  sa  fie  curata,se vor face lucrari si se vor pune  filtre.Ar  trebui san e  bucuram 

ca avem aceasta  investitie facuta pe  canalizare nu sa   ne  suparam.

          Domnul  consilier  Rus I Ioan  arata faptul ca din iarna ne confruntam cu aceasta  

problema.Am solicitat   sa  fie  adunare  publica,suntem  pusi intr.-o  situatie  dificila,s-au 

prezentat  putini  oameni , un sunt  interesati,multi sustin ca daca apa  este  murdara  un  vor  

plati,trebuie sa gasim  solutii,un ne putem  compara  cu  alte comune,noi  suntem  cu  datorii.



          Domnul  Calus  Natu  intreaba  daca  se  garanteaza  schimbarea  calitatii apei?  Deoarece 

sunt  fisuri pe  unde  intra  in  conducte  apa  murdara.

         Domnul  director  arata ca se  va  asigura  apa  curata la  cetateni fiind  facute  

analize.Pentru  AQUABIS    nu  este  un  castig , este  o  obligatie   pe  care  o  au,dar  spera  ca 

se  vor  gasi  solutii pentru  orice  problema.

         Domnul  Ordace  Simion  arat  ca  hotararile  consiliului  local  se  refera  la  investitii   

care vor fi  suportate de catre primarii un de catre  cetateni. Ce se intampla cu banii de la 

padure? nu   putem  rezolva  cu  banii  de  la  padure?

          Domnul   Calini  Ioan  arata  ca  investitia    este  facuta  si   trebuie   sa  functioneze.

          Domnul  CALUS  Toader-viceprimar  intreaba  ce se  intampla  cu  perderile,cine la 

plateste,omul?sa un  se  treaca  in  factura  apale  pluviale   pentru ca un sunt.

          Domnul  director  arata ca  cetateanul  va  plati  numai cat  are  pe  contor.Se va  face  

contract pe fiecare familia.Primaria  ramane  proprietarul   ,Aquabis  raspunde  de  calitate.

            Presedintele de  sedinta  constata  ca un mai  sunt  alte  discutii referitor  la  cele  2  

proiect  si  supune  la  vor proiectul   nr. 1 de la ordinea  de   zi   si se voteaza cu 8 voturi pentru 

si o abtinere- Finegar  Petru.Se supune la vot si proiectul nr.2 si este votat cu 8 voturi pentru si 

o abtinere-Finegari  Petru,drept pentru care s-a incheiat prezentul peroces verbal in 2 

exemplare din care unul ramane la consiliul local iar unul va fi afisat  la Avizierul de pe holul 

primariei comunei Parva.

PRESEDINTE    DE  SEDINTA                                                                            SECRETAR

                                        RUS  V  IOAN


