
ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 28.03.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Parva, 

convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.27/23.03.2017, pentru adoptarea a cinci hotarari 

(proiect) la initiativa acestuia. 

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

sedinta, un numar de  10 consilieri din totalul de 10 in functie. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I, supune spre aprobare procesele-verbale de la sedinta 

anterioara care sunt aprobate in unanimitate de cei prezenti.  

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

 

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

            1.Hotarare (proiect) privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 

2017. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

2.Hotarare (proiect) privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2017. 

                                                                        Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

            3.Horarare (proiect) privind aprobarea cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2017, a 

modelului Contract  pentru utilizarea drumurilor forestiere, a modelului  Caiet de sarcini  pentru licitaţii   şi 

negocieri de vânzare de materiale lemnoase fasonate producţia anului 2017, diferite declaraţii  (anexa 3-7),  

a modelului  de Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată,  a modelului  Caiet de sarcini  

pentru licitaţii  şi negocieri de vânzare   de   masei   lemnoase  pe picior producţia   anului   2017,   diferite   

declaraţii (anexa 3-7)  a modelului  de Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior, adresă 

pentru stabilirea   comisiei de preselecţie şi a comisiei de licitaţie/negociere a masei lemnoase  pentru anul 

2017,  propuneri pentru infiinţarea fondului de conservare de 10 % din valoarea masei lemnoase autorizate 

pentru exploatare pe anul 2017 şi  fond de accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în 

anul 2017, a preţurilor care stau la  baza calculului  APV-urilor  cu sortimentare fir cu fir, destimaţie nevoi 

locale la populaţie, propunerea  volumului de masă lemnoaseă aprobat pentru exploatere în anul 2017, zona 

Bistriţa-Năsăud şi Suceava,  posibilităţile recalculate pe unităţi de producţie Suceava şi Bistriţa-Năsăud  şi   

preţurile  materialelor lemnoase provenite din confiscări. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 4.Hotarare (proiect) privind aporobarea Acordului de infratire si cooperare intre Unitatea 

Administrativ Teritoriala-Comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud si comuna Telita,Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova. 

Initiator; Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 5. Diverse.     

 Se cere de catre d-nul primar Strugari Ioan a se mai introduce pe ordinea de zi pentru a fi prezentat 

domnilor consilieri, Raportul Curtii de Conturi-Camera de conturi Bistrita-Nasaud si un proiect de hotarare 

cu privire la modificarea art. 24 , cap. VI din Contractul de administrare incheiat cu Directia Silvica Suceava 

prin Ocolul Silvic Dorna Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat prin act aditional nr. 3515/30.12.2014. 

 Nemai fiind alte propuneri se supune la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi,cu 

propunerile facute de d-nul primar, care este aprobata in unanimitate de catre consilierii local. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2017.  

Deasemenea arata faptul ca; aprobandu-se bugetul de stat mai tarziu am fost nevoiti a cheltuii,pe tot 

trimestrul I al anului, din fondul bugetar al anului trecut ( procentual). 

Discutii. 

1.Scurtu P.Vasile-consilier,intreaba, suma alocata pentru culte este numai pentru Biserica Ortodoxa, 

pentru electrificare pe Valea paltinului daca sunt bani si daca nu cumva s-au alocat pera multi bani la 

studiile de frezabilitate? 



D-nul Primar raspunde aratand ca; banii la culte sunt numai pentru Biserica Ortodoxa Parva ,pentru 

electrificare pentru Valea Paltinului un se vor da numai la o rectificare de buget iar la Studiul de frezabilitate 

trebuie multe documente care costa bani. 

2.D-nul Singiorzan V.Vasile,consilier,intreaba, de ce s-au alocat atatia bani la materiale pentru 

primarie si biblioteca? 

D-nul primar  arata faptul ca;la Biblioteca sunt necesare a se confectiona rafturi precum si pentru 

arhiva si la achizitii publice iar materialele la primarie sunt multe cum ar fi; softuri,curent,telefon si multa 

hartie si rechizite. 

Se supune la vot,pe articole,capitole,subcapitole,de catre presedintele de sedinta Hotararea (proiect) 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2017. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 23, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 

Se prezinta si se explica de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, Hotararea (proiect) 

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2017. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 24, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, propune spre a se analiza in vederea adoptarii unei 

Hotarari (proiect) privind aprobarea cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2017, a modelului 

Contract  pentru utilizarea drumurilor forestiere, a modelului  Caiet de sarcini  pentru licitaţii   şi negocieri 

de vânzare de materiale lemnoase fasonate producţia anului 2017, diferite declaraţii  (anexa 3-7),  a 

modelului  de Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată,  a modelului  Caiet de sarcini  pentru 

licitaţii  şi negocieri de vânzare   de   masei   lemnoase  pe picior producţia   anului   2017,   diferite   

declaraţii (anexa 3-7)  a modelului  de Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior, adresă 

pentru stabilirea   comisiei de preselecţie şi a comisiei de licitaţie/negociere a masei lemnoase  pentru anul 

2017,  propuneri pentru infiinţarea fondului de conservare de 10 % din valoarea masei lemnoase autorizate 

pentru exploatare pe anul 2017 şi  fond de accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în 

anul 2017, a preţurilor care stau la  baza calculului  APV-urilor  cu sortimentare fir cu fir, destimaţie nevoi 

locale la populaţie, propunerea  volumului de masă lemnoaseă aprobat pentru exploatere în anul 2017, zona 

Bistriţa-Năsăud şi Suceava,  posibilităţile recalculate pe unităţi de producţie Suceava şi Bistriţa-Năsăud  şi   

preţurile  materialelor lemnoase provenite din confiscări. 

Discuti: 

1.D-nul Scurtu I.Ioan-invitat, intreaba,cum se va vinde masa lemnoasa la populatie,pe picior sau in 

rampa? 

D-nul primar raspune prin a arata faptul ca; datorita legislatiei in vigoare lemnul de foc la populatie 

se va da numai in rampa si considera ca; ar fi bine ca sa se exploateze numai partida cu 600 mc. Iar celelalte 

sa ramana pe toamna. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare cotei de masă 

lemnoasă pentru exploatare în anul 2017, a modelului Contract  pentru utilizarea drumurilor forestiere, a 

modelului  Caiet de sarcini  pentru licitaţii   şi negocieri de vânzare de materiale lemnoase fasonate 

producţia anului 2017, diferite declaraţii  (anexa 3-7),  a modelului  de Contract de vânzare-cumpărare masă 

lemnoasă fasonată,  a modelului  Caiet de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri de vânzare   de   masei   

lemnoase  pe picior producţia   anului   2017,   diferite   declaraţii (anexa 3-7)  a modelului  de Contract de 

vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior, adresă pentru stabilirea   comisiei de preselecţie şi a 

comisiei de licitaţie/negociere a masei lemnoase  pentru anul 2017,  propuneri pentru infiinţarea fondului de 

conservare de 10 % din valoarea masei lemnoase autorizate pentru exploatare pe anul 2017 şi  fond de 

accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în anul 2017, a preţurilor care stau la  baza 

calculului  APV-urilor  cu sortimentare fir cu fir, destimaţie nevoi locale la populaţie, propunerea  

volumului de masă lemnoaseă aprobat pentru exploatere în anul 2017, zona Bistriţa-Năsăud şi Suceava,  

posibilităţile recalculate pe unităţi de producţie Suceava şi Bistriţa-Năsăud  şi   preţurile  materialelor 

lemnoase provenite din confiscări.. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 25, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 



D-nul Strugari Ioan-primar prezenta si explica adresele cu privire la Hotarare (proiect) privind 

aporobarea Acordului de infratire si cooperare intre Unitatea Administrativ Teritoriala-Comuna 

Parva,judetul Bistrita-Nasaud si comuna Telita,Raionul Anenii Noi din Republica Moldova. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 26, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 

Se prezinta si se explica de catre primarul comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, Hotararea (proiect) cu 

privire la modificarea art. 24 , cap. VI din Contractul de administrare incheiat cu Directia Silvica Suceava 

prin Ocolul Silvic Dorna Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat prin act aditional nr. 3515/30.12.2014. 

Nefiind discutii presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I supune la vot  acest proiect de hotarare. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr. 27, cu votul a 10 consilieri din totalul de 

10 in functie. 

In continuoare d-nul primar Strugari Ioan prezinta Raportul Curtii de Conturi-Camera de Conturi 

Bistrita-Nasaud, explicand totodata unele nereguli constatate. 

 Presedintele de sedinta d-nul Rus I. Ioan I constata ca, nu mai sunt alte discutii,declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 3 exemplare din care unul 

ramane la consiliul local,unul la Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud iar un exemplar se va afisa la 

Avizierul din holul Primariei comunei Parva. 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,      SECRETAR, 

         RUS  I. IOAN I                                     IOAN CALUS 
 


