
           ROMANIA        
       JUDETUL BISTRITA - NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                           
        
     

H O T A R A R E A 

privind aprobarea de a se  constitui parte civila in cauza cu privire la prejudiciile cauzate   in partida 371 
Conservare (1009) u.a. 106 B,U.P.Parva, precum si la prejudiciile constatate prin Raportul de expertiza tehnica 

intocmit de  ITRSV Cluj, in dosar nr.41/P/2015,Consiliul local al comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud 
 
 

Consiliul local al comunei Parva s-a întrunit în şedinţa extraordinară in data de 26.03.2016, în prezenţa a 

10 consilieri,  din totalul de 10 in functie; 

 
         Având în vedere: 
         -  proiectul de hotărâre iniţiat de d-nul Strugari Ioan  avand functia de primar al comunei Parva; 
         - expunerea de motive   a  Primarului comunei Parva , înregistartă sub nr.915 din 25.03.2016,  prin care  se 
propune si motiveaza, aprobarea de a se constitui parte civila in cauza, Consiliul local al comunei Parva, precum si  
la prejudiciile cauzate   in partida 371 Conservare (1009) u.a. 106 B, U.P. Parva,precum si prejudiciile constatate 
prin raportul ITRSV Cluj, in dosar nr.41/P/2015,insotita de Punctul de vedere al acestuia inregistrat sub nr.921 din 
26.03.2016; 
         - raportul damnei Singiorzan Catalina,referent superior III (contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Parva, înregistrat sub nr.914 din 25.03.2016, prin care  se propune aprobarea ca, Consiliul 
local Parva sa se constituie parte civila in cauza precum si la prejudiciile cauzate   in partida 371 Conservare (1009) 
u.a. 106 B,U.P.Parva,precum si prejudiciile constatate prin raportul ITRSV Cluj, in dosar nr.41/P/2015 ; 

-avizul favorabil/nefavorabil  nr.920 din 25.03.2016 ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local:  
Comisia Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism; Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, 
Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura; 

   Vazand: 
-Titlul de proprietate nr.(“Codul”) 0030005/ 20 NOIEMBRIE 2000 pentru terenurile cu vegetatie forestiera 

situate pe teritorul comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud; 
-adresa Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud  prin care se soliicita daca,Consiliul local- Primaria 

comunei Parva se constituie parte civila in cauza cu privire la prejudiciile cauzate   in partida 371 Conservare 
(1009) u.a. 106 B,U.P.Parva,precum si la prejudiciile constatate prin raportul de expertiza tehnica al ITRSV-ului 
Cluj, in dosar nr.41/P/2015; 

În conformitate cu: 
         - prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, 
aprobată prin Legea  nr.38/2006,cu modificari si completari ulterioare; 
         - prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificari si 
completari ulterioare; 
         - prevederile Ordinului Ministrului Mediului Apelor si Padurilor nr.1323/2015 privind aprobarea metodelor 
dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii si valorile necesare calculului volumului 
de lemn destinat valorificarii din 31.08.2015,intrat in vigoare de la data de 05.10.2015; 
         - prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr.85/08.11.2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare 
a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora; 
         - prevederile Ordonantei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea 
fondului forestier national,republicata,cu modificari si completari ulterioare; 
         - prevederile art.19 din Codul de procedura penala coroborat cu art.1349 alin.(1)-(2),art.1357-1371 si art. 
1381-1395 din noul Cod Civil; 
 În  temeiul  prevederilor  art.21 alin.(1)(2)(2^1) si (3),art.36, alin. (2) litera  ”d”, alin. (6) lit.”a” pct.18, 
alin.(9) art. 45 alin. (2)  litera „a”, precum şi ale art. 115, alin. (1) litera “ b”, alin. (3, 5 , 6, 7) din Legea 
nr.215/2001,privind administraţia publicã localã,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 



 

H O T A R A Ş T E : 
 
            Art. 1.  –(1). Consiliul local al comunei Parva nu isi insuseste Raportul de expertiza tehnica intocmit de d-nul 
Dr.ing.Ceuca Vasile reprezentant al ITRSV Cluj, pe motivul ca; nu au fost solicitati reprezentanti ai Consiliului local 
Parva la data de 10.12.2015 si 15.12.2015 si nu se  constituie parte civila in cauza cu privire la prejudiciile cauzate   
in partida 371 Conservare (1009) u.a. 106 B, U.P. I Parva, precum si cu privire la prejudiciile constatate prin 
Raportul de expertiza tehnica ITRSV Cluj, in dosar nr.41/P/2015. 
           (2). Consiliul local al comunei Parva considera ca prejudiciul constatat prin Raportul de expertiza 
tehnica intocmit de ITRSV-Cluj ar trebui recuperate de la Directia Silvica Bistrita-Nasaud,directie cu care am avut 
Contractul de administrare.   
          Art. 2.  - Se împuterniceşte  domnul Strugari Ioan, primarul comunei Parva, cetăţean român, născut la data 
de 01.11.1968 în comuna Parva, domiciliat în localitatea Parva, nr.89, judeţul Bistriţa – Năsăud, posesor al C.I  seria 
X.B. nr.253504, eliberată de SPCLEP Nasaud la data de 28.05.2008,  să semneze si sa efectueze toate demersurile,  
în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud pentru recuperarea prejudiciului 
de 90.040,46 lei.  
          Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Parva. 
         Art. 4. – Hotărârea  a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Parva cu 10 voturi ”pentru”, din 
numărul de 10 consilieri prezenţi. 
         Art. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 
comunei Parva,Siteul www.primariaparva.ro ,orice alte mijloace.  
         Art. 6. – Prezenta hotãrâre  se comunicã  de cãtre secretarul comunei Parva prin Compartimentul Secretariat-
Relatii cu publicul,cu: 

 domnul     Strugari Ioan, primarul comunei Parva; 

 consilierii locali din comuna Parva; 

 Directia Silvica Bistrita-Nasaud; 

 Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. Sant; 

 Monitorul Oficial  al judeţului Bistriţa-Nasaud; 

 Instituţia  Prefectului –Judeţul  Bistriţa –Nasaud; 
 
 
          PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 
                  MOISA  IOAN                                                                        SECRETAR, 
                                                                                                                                          IOAN CALUS 
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