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JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
 PRIMARIA COMUNEI PARVA 
 
                PROCES VERBAL 
 
 Incheiat astazi 26.02.2010 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocata prin Dispozitia Primarului comunei Parva nr.32/05.02.2010,la initiativa acestuia. 
 La sedinta participa, conform Registrului de prezenta pe care secretarul o prezinta 
consilierilor, un numar de 10 consilieri din totalul de 10 in functie. 

La sedinta mai participa angajatii primariei; d-nul Rus George, d-na Palage Maria si d-nul 
Gheorghe Ovidiu; d-nul dr.ing. Cornel Mihai din partea S.C.BenyAlex SRL-Satu Mare, d-nul Morar 
Vasile-administrator S.C .Izvorul Parva SRL, d-nul Cobzaleu Octavian –reprezentand S.C. MHC 
Parva SRL si d-nul Buhai Petru-cetatean din comuna.Nu este nici un reprezentant de la SC 
HidroEste SRL –Bucuresti desi au fost invitati.  

Lipseste,motivat, de la sedinta d-nul Primar Gheorghe Stelian. 
D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei,prezinta invitatii cu gresala ca; pe d-nul Moraru Vasile il 

prezinta ca,reprezentantul S.C. Land Invest S.R.L,fapt pentru care domnul Moraru Vasile il 
corecteaza prin a spune ca, dansul reprezinta SC Izvorul Parva SRL. 

D-nul Rus I Ioan-viceprimarul comunei,arata faptul ca; d-nul Ordace Simion si-a incheiat 
perioada de 3 luni pentru functia de presedinte de sedinta si este necesara alegerea unui alt 
presedinte pentru o perioada de 3 luni. Roaga a se face propuneri pentru alegerea acestuia. 

D-nul Ordace Simion-consilier,il propune pe domnul Singiorzan I.Vasile.  
Consiliul local analizeaza si aproba,adoptant hotararea nr.1,cu votul a 10 consilieri “pentru” din 

totalul de 10 prezenti. 
Se supune la vot de catre d-nul Singiorzan I. Vasile-presedintele de sedinta, procesul verbal 

de la sedinta anterioara care este aprobat in unanimitate de voturi. 
 D-nul presedinte de sedinta,Singiorzan I.Vasile; prezinta urmatoarea: 
 
             ORDINE DE ZI: 
 
            1.Informare privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar. 
     Informeaza d-na Palage Maria-referent III (Agent agricol).  
 2.Hotarare(proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Februarie, 
Martie si Aprilie 2010. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 3.Hotarare(proiect) privind incadrarea pe zone de impozitare a terenurilor din 
intravilanul si extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud, incepand cu data de 
01.01.2010. 
                       Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva.           
 4.Hotarare(Proiect) privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de personae 
fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010. 
     Initiator: Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
 5.Diverse; Prezentare adrese, citatii, petitii, prezentarea solicitarilor referitoare la 
amenajarea sitemului hidroenergetic pe raul Rebra,etc. 
 Este supusa la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de voturi de domnii 
consilieri prezenti la sedinta. 
 D-nul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei(consilier),solicita domnilor consilieri ca, de inceput, sa 
se puna in discutie solicitarile cu privire la amenajarea sistemului hidroenergetic pe raul Rebra, 
dandu-se cuvantul reprezentantilor prezenti la sedinta. 
 Consilierii locali sunt deacord si,se da cuvantul d-nului director Cornel Mihai reprezentantul SC 
Beny Alex SRL-Satu Mare. 
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 1.D-nul dr.ing. Cornel Mihai prezinta societatea pe care o reprezinta cu datele de identificare, 
descrie activitatea acestei societati si arata faptul ca; societatea tine de Bucuresti,are activitate si in 
Satu Mare, Dej si-n alte localitati, are un numar de 220 angajati. Societatea prin specialistii sai a 
studiat posibilitatile de amenajare a unor microhidrocentrale pe izvoarele de munte si explica cum s-a 
procedat si pe Valea Rebrei. La aceasta data societatea are certificatul de urbanism avizele 
necesare,s-a demarat lucrarile pentru a fi reconstituite numerele topografice pentru doua locatii de pe 
teritoriul comunei Parva,unde vor fi construite microhidrocentrale si astfel s-a ajuns in faza de a se 
obtine terenul intr-o forma pe care consiliul local o va hotara. Sunt facute studii hidrologice la 
Bucuresti. Constructiile si tehnologia vor fi noi si performante. 
 Ca avantaje pentru comuna Parva ar fi; regularizarea cursului de apa, refacerea liniei 
electrice, asigurarea unor locuri de munca si in mod special a fortei de munca necalificata in 
constructii si stabilitate energetica la consumatorii locali. 
 Anul trecut a fost depusa o solicitare la Consiliul local Parva de catre aceasta societate si a 
primit avizul.Avizele sunt toate.  
 S-a renuntat la prima varianta gasita de dansii aceea de a fi amenajate microhidrocentrale pe 
tot raul Rebra pana la cota 300 care este undeva in Rebra si s-a ajuns a se amenaja trei 
microhidrocentrale din care doua sunt pe teritoriul administrativ al comunei Parva pana la cota 515, 
fapt care necesita concesionarea acestor terenuri.In amonte unde este o proprietate privata se 
intampina greutati in localizarea si intabularea terenului respectiv dar considera ca este o problema 
care se poate rezolva. 
 Puterea  instalatiei  ar fi de 4 mgw/ora iar investitia va fi undeva la 5,7 milioane Euro.  
 Investitia sa fie anul acesta inceputa cu tehnologie si echipamente performante si noi. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier- intreaba,daca se poate vedea acel Certificat de urbanism si 
avizul de la Primarie? 
 D-nul director Cornel Mihai ii prezinta documentele solicitate. 
 D-nul Ordace Simion arata ca; avizul de catre consiliu local a fost un acord de principiu pentru 
a se putea face documentele si s-a dat la toti asa cum este prevazut in hotarare. 
 3.D-nul Strugari Ioan-consilier considera ca; este necesar a se discuta cu toti reprezentantii 
societatilor si apoi sa deliberam. 
 4.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier intreaba daca punctele care intereseaza pentru 
amenajarea acestor microhidrocentrale sunt intabulate numerele topografice si ce inseamna 
refacerea liniei electrice? Captarea unde se va face,pentru ca este necesar sa nu influienteze debitul 
apei?  
 D-nul director Cornel Mihai arata ca;pentru parte din CF-urile care intereseaza se lucreaza la 
acte. La societate trebuie curent in amonte si este necesara refacerea liniei electrice. Dreptul asupra 
folosirii apei este al societatii prin avize si dreptul de servitute, de la captare si pana la ultima 
microhidrocentrala este dreptul de servitute si nu mai poate nimenea sa faca ceva in acest spatiu. 
 5.D-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta,intreaba pe domnul Mihai, societatea 
comerciala pe care dansul o reprezinta, concret,cu ce vine spre Primaria Parva? 
 D-nul dr.ing.Cornel Mihai arata ca, aceste beneficii sunt conexe. 
  D-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta, arata faptul ca, Consiliul local al comunei 
Parva este asociat,prin hotarare a consiliului local, cu S.C.Land Invest SRL si au constituit o societate 
numita Izvorul Parva care este reprezentata de d-nul administrator Moraru Vasile caruia-i da cuvantul 
a prezenta si dansul situatia. 
 D-nul dr.ing. Mihai arata ca, este o discutie mai delicata in aceasta situatie. 
 6.D-nul Moraru Vasile-reprezentantul SC Izvorul Parva SRL,da raspuns la intrebarea pusa de 
d-nul Singiorzan I.Vasile si in mod special pentru domnii consilieri care nu au fost la adoptarea 
hotararii consiliului local in anul 2005. Explica cum s-a constituit societatea,faptul ca este un Act 
constitutiv si un statut al acesteia in care este precizat foarte clar ca; Consiliul local al comunei Parva 
are 10% din beneficiu si nu participa la cheltuieli.Consiliul local vine cu teren pentru investitia 
societatii. 
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 D-nul Strugari I.Ioan-consilier,intervine si cere, sa se depuna ofertele societatilor pentru a fi 
analizate.  
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata faptul ca, este vorba de mai multe firme. O firma 
care nu are sediul in comuna Parva nu aduce beneficii la comuna. Din cele 4 firme care si-au depus 
intentia de amenajare a microhidrocentralelor 2 nu au nici o documentatie. 
 D-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta, arata ca; oricare dintre firme pot sa-si faca o 
documentatie noi trebuie sa vedem beneficiile pentru comuna. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,trebuie sa vedem ce beneficii are consiliul local de la fiecare 
firma si apoi sa putem lua o hotarare de consiliu local pentru atribuirea terenului dar acest lucru 
numai dupa ce vom avea proprietatea. Certificatele si avizele le poate obtine oricare dintre solicitanti. 
Este o investitie de lunga durata,trebuie vazuta problema terenului si apoi concesionarea. Si locurile 
de munca sunt importante dar cat la suta revine comunei din beneficii trebuie vazut. 
 D-nul dr.ing. Mihai arata ca;sunt facute multe cheltuieli de firma care o reprezinta, sunt 
investitii facute pentru avize,avize care sunt date pentru o perioada de timp si care alte firme nu le 
mai pot obtine atata timp cat sunt date la SC Beny Alex SRL. Amenajarile nu pot sa fie identice. 
Exista hotararea consiliului local pentru acordul de principiu.Pe lungimea raului se mai pot face si alte 
oferte. 
 D-nul Strugari I.Ioan-consilier, intervine si arata faptul ca, acea hotarare de consiliu local este 
un acord de principiu dat pentru 2 societati. In amonte de proprietatile comunei Parva nu se poate 
face deorece este Parcul National Rodna. 
 7.D-nul Scurtu V.Alexandru-consilier, arata ca;este necesar ca,fiecare din societati sa vina cu 
oferte concrete pentru ca este foarte bine sa se faca ceva in comuna Parva.Ce distanta poate sa fie 
intre microhidrocentrale? 
 D-nul director Mihai da explicatii.  
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca; oricare firma ar veni are nevoie de forta de 
munca din Parva. Concesionarea este mai buna sau un anumit procent din profit este mai bun. 
Procent din partea de profit este cea mai buna. Ceea ce se spune de d-nul Moraru ca se va da 10% 
considera ca este mult si nu se poate da. 
 D-nul Ordace Simion-consilier, arata ca, cel din firma nu-l poate nimeni conditiona,ce sa dea si 
cum,pe noi ne intereseaza cu ce ramane comuna Parva,sa prezinte scris fiecare firma ce poate oferi. 
Daca sunt avize nu Primaria Parva, Consiliul local va hotara la cine va concesiona. 
 Se da cuvantul, de catre d-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta, d-nului Moraru 
Vasile care,arata,in completarea celor spuse, ca; S.C Izvorul Parva SRL este firma Consiliului local al 
comunei Parva si SC Land Invest SRL Timisoara care impreuna pot hotara asupra activitatii 
acesteia. Datorita faptului ca nu s-a reusit cu apa minerala a carui obiect principal de activitate il are 
societatea, propune consiliului local, pentru ca s-au gasit investitori italieni care vor sa investeasca in 
construcrtia de microhidrocentrale pe raul Rebra,ca asociat in SC Izvorul Parva SRL, sa hotarasca  
referitor la reactivarea societati; schimbarea obiectului de activitate prin act aditional,astfel ca obiectul 
principal de activitate al societatii comerciale urmand a fi “Producerea si comercializarea energiei 
electrice”; si cesionarea partilor sociale detinute de asociatul SC Land Invest SRL catre investitori 
persoane fizice.  
 De asemenea este obligatoriu prin Statutul societatii care este legea societati, sa discutam 
lucrurile in calitate de asociati astfel incat se va mentine procentele asa cum ele sunt in statut in 
conditiile in care investitia consiliului local va fi atribuirea terenului necesar implementarii proiectului 
de realizare a unei salbe de microhidrocentrale,in cascada, construite pe raul rebra in amonte de 
comuna Parva. Nu este nevoit consiliul local sa vina cu bani la cheltuieli pentru asi pastra partile 
sociale. 
 Considera ca, este necesar ca,institutia Consiliu local Parva sa gaseasca surse de venit la 
bugetul local fapt pentru care intreaba pe domnii consilieri daca vor a a face aceasta activitate cu 
firma noastra sau considera ca nu? 
 D-nul Ordace Simion-consilier,intervine si intreaba;ramane 10% la consiliul local din profit? 
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 D-nul Moraru Vasile subliniaza si explica ca nu poate fi schimbat statutul cu acest procent si 
doar a se face un act aditional la Actul constitutiv al societatii prin care sa se schimbe obiectul 
principal de activitate si structura asociatiei.Procentul de 10% ramane neschimbat. 
 D-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta,intreaba pe domnul Moraru Vasile,acest act 
aditional cu activitatea care se va face cand trebuie? 
 D-nul Moraru Vasile spune ca,cat de repede are posibilitatea consiliul local a hotara. 
 D-nul Strugari I.Ioan-consilier intervine si arata ca, nu este pe ordinea de zi a se lua o astfel de 
hotarare pentru actul aditional si se va pune pe o alta sedinta. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier intervine si arata faptul ca, este necesar a adopta o 
hotarare pentru a schimba activitatea societatii pe care am constituit-o dar intreaba, de ce nu s-a 
facut nici un pas cu apa minerala? Sunt doua firme care sunt la jumatatea drumului si nu cumva sa 
se intample tot asa cum s-a intamplat cu apa minerala si cu aceasta activitate. Este o documentatie a 
SC BeniAlex SRL si una a SC MHC Parva. 
 D-nul Moraru Vasile,arata ca; au mai fost faze la care s-a lucrat cu SC Izvorul Parva SRL, cum 
ar fi aceea ca sa obtinut licenta de explorare,au fost investitii mari si acestea se pot arata, investitii la 
care Consiliul local Parva nu a participat cu nimic, au fost taxe anuale care s-au platit la Agentia 
Nationala a Resurselor Minerale. Supararea o intelege,putea fi altcineva la aceasta apa minerala dar 
propune consiliului local sa analizeze si sa aiba in vedere faptul ca vorbim ca asociati in aceasta 
firma, ca SC Izvorul Parva SRL in aproximativ un an si jumatate sa faca aceasta investitie in MHC-
uri. Sunt,bine inteles, lucruri de care trebuie tinut cont si de a face cu orice societate pentru avantaje 
mai mari decat avantajele din societatea noastra dar trebuie vazute aceste avantaje. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca, dansul retine ca la SC Izvorul Parva SRL s-a dat un 
perimetru mare si intreaba, in aceasta situatie ce se va face cu avizul SC BeniAlex SRL? 
 D-nul Moraru Vasile-explica ca, sunt doua lucruri diferite, Sc Izvorul Parva SRL are perimetrul 
pentru resursele de apa subteran pe cand SC BeniAlex SRL daca le are le are la suprafata. In 
perimetrul dat SC Izvorul Parva SRL nu poate veni nimeni sa extraga apa de subteran asa cum nici 
la suprafata pe perimetrul SC BeniAlex SRL. Sunt anumite termene pe care se obtine avizul. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca,cele doua firme si-au prezentat ce vor sa faca si 
este necesar sa-l ascultam si pe d-nul Octavian,reprezentantul SC MHC Parva SRL. 
 8.D-nul Cobzaleu Octavian-arata ca, este necesar a se avea in primul rand terenul si apoi sa 
vorbim de documente deorece se investesc multi bani. 
 Avantajele ce le poate asigura firma ce o reprezinta sunt acelea ca, din venit se poate da 2% 
la comuna Parva asa cum este mentionat si in cererea depusa, plus impozitele,locuri de munca 
pentru ca,firma isi are sediu in comuna Parva. 
 D-nul Strugari I.Ioan-consilier, intervine si arata ca, este necesar a se intocmi un caiet de 
sarcini in care sa fie cuprinse termene,terenurile cu proprietatea,beneficii ce pot fi aduse comunei si 
apoi hotarat cu forma de atribuire a terenului. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier, arata ca; 2 firme au aceleasi puncte de lucru si explica 
care sunt acestea iar SC Izvorul Parva SRL nu are nici un pas facut asa ca ramane intre cele doua 
firme de a se analiza. 
 D-nul Moraru Vasile,intervine si explica in legatura cu obtinerea avizului de gospodarire a alei 
pe care considera ca nu-l are numai SC BeniAlex SRL. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca, avizele pentru apa pot fi dar pentru teren trebuie sa 
hotarasca consiliu local.Daca nu va fi un act de proprietate asupra terenului nu se va face nimic, 
explicand cum a patit cu Cominex-ul Cluj. 
 D-ul Strugari I.Ioan-consilier,intreaba pe domnul director Mihai,cum va fi cu drumul forestier? 
 D-nul director Mihai explica cum se va construi,sunt toate documentatiile facute,avizele sunt, 
investitirul este SC BeniAlex SRL-Satu Mare,daca se doreste aceasta investitie atunci trebuie sa 
discutam cu patronul societatii. Concesionarea este problema consiliului local care trebuie rezolvata 
cat mai repede si acel caiet de sarcini in care sa fie puse conditii. Altii acuma cauta investitori. 
 D-nul Moraru Vasile-considera ca, a fost inteles gresit si face precizarea ca;SC Izvorul Parva 
SRL are deja investitori care au fost in comuna si pe cursul apei Rebra la finele lunii ianuarie 2010. 
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 Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 
 D-na palage Maria-referent III prezinta informarea de la punctul 1 al ordinei de zi. 
 Se trece la discutii: 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; toate terenurile ce esista pe raza administrativ 
teritoriala a comunei Parva si oameni din Bucuresti daca ar fi,trebuie sa fie trecute in registrul agricol 
al comunei Parva. Pana in anii trecuti,in Statutul comunei erau trecute 4700 ha.iar la ultima 
modificare sunt 7032 ha. de unde este diferenta si daca aceasta este trecuta in registrul agricol. 
 Secretarul intervine si arata ca; orice persoana fizica sau juridica poate sa vina sa-si treaca 
terenurile si constructiile dar numai cu respectarea prevederilor art.258 alin.(7)si (8) si O.G. 
nr.28/2009, pe baza de declaratie cu documente de proprietate. 
 2.D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,intreaba,ce se intampla cu titlurile de proprietate care nu 
mai vin de la Bistrita? Cat de repede sa se rezolve cu celelalte procese verbale de punere in posesie, 
sa nu se stea cu ele pe masa si sa se iasa la delimitari acolo unde mai sunt situatii. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba, ce se intampla cu suprafetele de teren ale 
persoanelor fizice care sunt in Titlul de proprietate a comunei si sunt multe terenuri care nu sunt 
marcate ca proprietati comunale si ele sunt la comuna. 
 D-nul Singiorzan V.Vasile-consilier,arata ca a discutat cu secretarul si exista aceasta situatie si 
pe Valea Arsitei,secretarul ia spus ca nu se poate ca asa prevede legea. 
 Secretarul inervine si arata urmatoarele; la legea 18/1991 s-a data cu declaratie de martori,nu 
s-a putut sti proprietatile; la Legea nr.1/2000 s-a dat cu extras de carte funciara in care proprietarul 
sau mostenitorul a avut padure inscris iar la Legea nr.247/2005 s-a dat la restul cererilor si celor care 
si-au mai depus cereri cu cota parte pentru fiecare mostenitor. La analiza cererilor au fost de fata si 
Ocolul Silvic Nasaud in persoana d-nului ing.Toderean Leonte si d-nul Singiorzan V.Vasile,sef de 
District Silvic Parva, padurarii de canton care au cazut deacord asupra suprafetelor delimitate prin 
Harti Cadastrale, Harti Carte Funciara, Ortofotoplanuri si Harti Amenajament Silvic. Cu ce e devina 
secretarul caci,cota parte este mostenire si nu se poate da numai cum prevede extrasul de CF 
anexat. Cine nu a depus cerere cine-i de vina? Roaga pe domnii consilieri sa nu arunce vina pe 
cineva, a fost o comisie, si sa se urmeze caile de atac daca nu convine, pentru anularea titlurilor de 
proprietate. 
  In continuoare, d-nul Singiorzan I.Vasile-presedintele de sedinta, intreaba daca sunt discutii cu 
privire la zonare,daca ramanem cu hotararea veche sau o schimbam ? 
 1.D-nul Strugari I.Ioan-consilier,propune ca;pentru acest an sa ramanem cu hotararea de anul 
trecut iar pana in luna Mai 2010 sa se formeze o comisiei care sa prezinte date concrete cum am 
putea face zonarea pentru anul 2011, explicand din tabelul anexa,toate variantele de zonare. Exista 
teren intravilan care sunt coaste,exemplificand La Case si Valea Bradatrelului.Intravilanul pe PUG 
este de 590 ha. Propune sa se stabileasca o comisie care sa aduca date exacte pentru aceasta 
zonare. 
 Secretarul comunei,explica ce s-a discutat pe sedinta comisiilor de specialitate, considera ca 
este bine venita propunerea d-nului consilier Strugari Ioan,dar trebuie sa ne asezam la masa pentru 
ca; situatia comunei Parva este complicata si necesita dezbatere pe aceasta problema a zonarii. 
 2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba,.daca poate sau nu poate compartimentul agricol sa 
faca aceasta activitate? Sa-si spuna punctul de vedere d-na Palage Maria. 
 3.D-na Palage Maria- referent III,arata ca;in perioada care urmeaza este angrenata impreuna 
cu d-nul Strugari Ioan, in activitatea de depunere a cererilor la APIA si nu are cum sa mai faca 
aceasta activitate iar daca este de mers in teren pentru a se masura care este terenul de 20m. de la 
DJ 172D atunci este foarte greu,neputand face singura acest lucru. 
 4.D-nul Scurtu Alexandru-consilier,intreaba,de ce nu pate sa ramana ca anul trecut? 
 D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; legile nu dau ordin consiliului local cum a stabili zona 
A din intravilan sa fie corespondent zona A din extravilan,dansul este pentru zona C si D in 
extravilan. Probleme cu zonarea este si la APIA si la Notar cand te duci la intabulat si la impozite si 
taxe. 
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 D-nul Strugari Ioan-consilier,propune ca;d-nii Rus I.Ioan-viceprimarul comunei,Palage Maria- 
agentul agricol si Rus Adrian-Viorel sa lucreze pe comisie si sa adune datele pana la sedinta din luna 
Aprilie 2010 astfel pentru ca, Consiliul local Parva sa poata analiza toate variantele pentru a putea 
hotara la sedinta din luna Mai 2010 aceasta zonare. 
 Consilierii local sunt deacord cu comisia si cu hotararea de zonare din luna August 2009. 
 Se trece la Hotarare(Proiect) privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de 
personae fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010. 
 1.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba; cum se platesc masinile peste 12 tone pentru ca, a 
intrat in contradictie cu d-nul casier Rus George. Ce este masina cu suspensie?  
 2.D-nul Rus George-casier,ii explica si-i citeste din Codul Fiscal. La fel il completeaza d-nul 
Strugari Ioan aratand totodata faptul ca;RAR-ul poate da orice modificare la masina. 
 D-nul Rus George-casier,mai arata faptul ca; daca ramane cu propunerile facute de d-nii 
consilieri pentru a se incadra in zona A intravilan terenurile pana la 20m. si de aici sa fie zona B in 
intravila, se complica, fiind greu a se delimita. Da exemplu pe d-nul Moisa Ioan care are terenul pana 
la 20m. De la drum si apoi casa iar altii sunt cu doua case cum ar fi Ordace Valer care una e pana la 
20 m. iar alta peste 20 m. de la drum. Este foarte greu de incadrat.  
 Se supune la vot Hotarare(Proiect) privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale, 
datorate de personae fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010..Consiliul 
local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 2 ,cu votul a 10 consilieri “pentru” din totalul de 10 
in functie. 
 D-nul Strugari Ioan-consilier,consulta consiliul local daca este deacord cu un aviz pentru 
constructia unui saivan pe pasunea secatura. Consilierii sunt “pentru” a se da avizul. 
 D-nul Scurtu Alexandru-consilier,arata ca trebuie sa facem ceva cu constructia de la borcut 
pentru ca, este dezastru ce-i acolo. 
 D-nul Ordace Simion-consilier,arata ca; este proprietatea dansului si,constitutia tarii arata 
despagubiri pentru proprietati. 
 Presedintele de sedinta, domnul Strugari I.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, 
     VASILE I. SINGIORZAN                                                IOAN CALUS 
 
        


