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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 30.03.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr. 71 din 25.03.2015,pentru analizarea si 

aprobarea a unui nr. de una hotarare(proiect) la initiativa acestuia. 

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

presedintelui de sedinta, un numar de 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 Mai participa la sedinta d-nii; Cicedea Gheorghe,Jarda Ioan, Scurtu Ioan si Ordace Simion. 

Presedintele de sedinta d-nulCicedea Dumitru,supune spre aprobare procesul-verbal de la 

sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Cicedea Dumitru,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

      

    1.Hotarare (proiect) privind modificarea si completarea H.C.L. Parva nr.2/30.01.2015 privind 

exploatarea agregatelor minerale pentru interés local albia din raului Rebra.  

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva.  

             2.Diverse. 

 

Nemai fiind alte probleme ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 

aprobata in unanimitate de voturi de cei prezenti. 

In continuoare se da cuvantu d-nului primar Strugari Ioan care prezinta pe 

capitole,subcapitole articole si puncte Hotararea (Proiect) privind modificarea si completarea H.C.L. 

Parva nr.2/30.01.2015 privind exploatarea agregatelor minerale pentru interés local albia din raului Rebra. 

 Se trece la discutii:  

1.D-nul Finegari Ioa-consilier,intreaba, de ce sa aprobam noi aceasta exploatare  si nu apele 

romane? 

D-nul Primar Strugari Ioan-esplica ca este vorba de un acord al nostru in vederea autorizarii 

de Apele romane Somes Tisa.  

Ne fiind alte discutii se supune la vot, de catre presedintele de sedinta acest proiect de 

hotarare.  

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 8, cu votul a 11 consilieri 

“pentru”, din totalul de 11 in functie. 

Se trece la diverse. 

Se prezinta solicitarea S.C. Emafin BN SRL prin care se solicita aprobarea de catre consiliu 

local a unei aductiuni de apa din paraul Izvor, de la captare pana la drumul judetean. 

Primarul arata faptul ca este necesar o documentatie tehnica cu masuratori topografice si 

adoptata o hotarare prin care sa se localizeze exact terenul care face obiectul solicitarii. 

D-nul primar prezinta cererea d-nul Singiorzan Gavrila din comuna Parva,nr.170B care 

solicita cantitatea de 15 mc. lemn de constructii pentru tinerii casatoriti. Consilierii local analizeaza 

si aproba aceasta cerere in unanimitate. 

1.D-nul consilier Singiorzan I.Vasile,intreaba care este situatia drumului de pe Valea Arsitei 

si a drumului forestier de pe Valea Rebrei care se detelioreaza si ce se va intampla cu gardul de la 

scoala si acoperisul Bisericii Ortodoxe? 

Primarul comunei arata ca, drumurile sunt in garantie si se vor reabilita de constructor. 

Drumul de pe Valea Rebrei nu s-a respectat gabaritul inclusiv de constructor dar se va reface. 

Prezinta si explica ce intentie are pentru reabilitarea scolii si gardul de la scoala mare. 

2.D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei,intreaba, ce se intampla cu cererile de la 

populatie pentru lemn? 

3.D-nul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta, intreaba, cand se vor termina lucrarile la 

torenti? 



Primarul raspunde prin a explica ca; se lucreaza in permanente si pana la sfarsitul lui august 

vor fi gata. 

4.D-nul consilier Rus V. Ioan informeaza pe d-nii consilieri ca un stalp ce duce la releu in 

varful Runcului este cazut si sta ancorat numai in fire. 

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier arata faptul ca nu i s-a dat nu raspuns cu acoperisul de la 

Biserica Ortodoxa, am alocat bani de la bugetul comunei dar nu se face nimic. 

Primarul arata faptul ca; a fost cu parintele pe Telcisor si a vazut un tip de tabla care dansul 

considera ca este buna la acoperis dar trebuie un acord al coratorilor si respectiv consilierilor 

biserici. Nu doreste sa iasa o cearta si sa-si exprime mai multi parerea. Trebuie sa se stie odata cine 

ia hotararea si ce bani mai sunt adunati la biserica. 

D-nul Cicedea Dumitru-presedintele de sedinta arata faptul ca este necesar a se aduna toti 

impreuna cu parintele si sa se hotarasca odata cine ia tabla si de unde. 

Primarul arata faptul ca nu stie care sunt coratorii si consilierii biserici. 

D-nii Cicedea Gheorghe,Singiorzan I.Vasile,Cicedea Dumitru si Jarda Ioan enumera cativa 

dintre acestia si-l roaga pe d-nul primar sa-i convoce la o discutie impreuna cu parintele. 

D-nul Singiorzan I.Vasile arata faptul ca, se discuta in biserica in repetate randuri problemele 

bisericii noi, se ia o hotarare iar apoi se ia o alta decizie de parinte. Dansul a dat poste de molid 

pentru geamuri la biserica si nu s-a facut nimic. 

D-nul Primar Strugari Ioan considera  ca nu este corect acest fapt,adica sa se ia o hotarare de 

catre mai multi si parintele sa faca altcumva,trebuie respectata vointa celor mai multi. 

D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei,considera ca, nu trebuie sa ascultam de 

popa cand este vorba de banii din bugetul comunei deorece el este azi maine se duce iar noi si copiii 

nostri ramanem in comuna,consilierii biserici trebuie sa hotarasca unde si ce facem cu banii. 

Primarul comunei arata faptul ca, daca consilierii si coratorii biserici hotarasc ce vor sa 

cumpere de pe banii alocati atunci se angajeaza personal ca pana la ziua crucii sa fie terminat 

acoperisul altfel daca hotaraste fiecare cum vrea nu se va termina niciodata. 

Presedintele de sedinta d-nul Cicedea Dumitru constata ca, numai sunt alte discutii,declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 

exemplare din care unul ramane la consiliul local, iar un exemplar se va afisa la Avizierul din holul 

Primariei comunei Parva.  
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