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          JUDETUL BISTRITA NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

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

 Incheiat astazi 08.10.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 135 din 06.10.2014,pentru 

analizarea si aprobarea a doua  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 motivat d-nul 

Singiorzan I.Vasile si Buhai Teodor. 

 La sedinta mai participa;d-na director Gheorghe Cornelia,d-nul sef de ocol ing.Nechita 

Jelu, d-nul brigadir Singiorzan V.Vasile, padurarul Alexi Ioan si d-nul Ordace Simion cetatean al 

comunei Parva.  

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

anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

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

  

             O R D I N E    D E    Z I : 

 

1. Hotarare(proiect) privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului 

Caietului de sarcini  pentru licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a 

modelului de Contract de furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului 

contractului de utilizare a drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru 

licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a 

taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea 

fondului de regenerare,stabilirea preturilor maxime de adjudecare la contráctele de prestari 

servicii de exploatare pentru partizile destinate populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a 

licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din 

partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. 

                                                            Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

            2.Hotarare (proiect) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014. 

      Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

        3.Diverse. 

 

D-nul Primar Strugari Ioan roaga pe consilierii local ca de urgenta, sa fie analizata in 

aceasta sedinta si hotararea(proiect) cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2014. 

Ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta cu proiectul de hotarare 

propus de primar a fi trecut pe aceasta sedinta si aprobata in unanimitate de voturi. 

Se da cuvantul d-nei Gheorghe Cornelia,directoul Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”Parva 

pentru a presenta informarea de la prtimul punct al ordinei de zi. 

Se trece la  discutii: 

1.D-nul Calus Toader Vaisle-viceprimarul comunei Parva,intreaba, de ce a scazut numarul 

elevilor? Cu privire la imprejmuire sustine ceea ce a spus in sedinta anterioara in sensul de a se 

clarifica cu d-nul Ordace Simion problema proprietatii terenului si pana atunci sa se faca gardul 

deorece elevii sunt in periocol de a cadea pe coasta si sa se accidenteze,d-nul Simion nu are decat sa 

dea in judecata dupa aceea. Profesorii de serviciu sa fie mai atenti in pauzele dintre ore cu elevii 

aflati in curte si la izvorul de apa minerala. 

2.D-na director Gheorghe Cornelia raspunde prin a motiva ca,profesorul de serviciu nu 

poate asegura supravegherea elevilor si in curte si la izvorul de apa minerala dar va pune omul de 

serviciu pentru izvorul de apa minerala. 

3.D-nul Cicedea Dumitru-consilier, cere a se imprejmui curtea scolilor si este deacord cu 

propunerea d-nului Calus Toader-Vasile. 



4.D-nul Birte Natu-consilier,arata faptul ca,este deacord cu propunerea de imprejmuire si sa 

se aiba in vedere si scoala clasele I-IV. 

D-na director subliniaza si arata faptul ca trebuie sa se stie exact unde-si desfasoara 

activitatea in pauza elevii. 

5.D-nul Ordace Simion-cetatean al localitatii, intreaba, in baza carui act legal se poate ocupa 

un teren? Dansul nu poate da in civil si numai in penal la instanta de judecata. 

6.D-nul Primar Strugari Ioan nultumeste d-nei director Gheorghe Cornelia de activitatea 

desfasurata de cadrele didactice in anul scolar 2013-2014,ureaza totodata un nou an scolar cu 

realizarea celor propuse. 

Vrea punctual sa raspunda asupra unor problema ridicate pana acuma in sedinta,astfel; 

-terenul scolii,izvorul de apa minerala si terenul de sport este intabulat pe comuna,el face 

parte din domeniul public al comunei Parva, 

-se va amenaja partea de la borcut si odata cu aceasta lucrare se va imprejmui toate 

terenurile inclusiv curtea scolii, 

-zilele trecute a intrat in bazinul de captare a izvorului de apa minerala si nu sunt gaze de 

loc, se va mutra borcutul dar coloana lasata este strangulata si un merge apa incercand cu 

motopompa sa o deschida. 

7. Secretaru Calus Ioan intervine si face referiré la intrebarea cu privire la temeiul legal 

pentru ocuparea unui teren pusa de d-nul ordace Simion si explica ca; odata ce se incepe o 

constructie, inclusiv gardul care necesita o fundatie, este necesar a se aplica prevederile Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie iar la autorizarea constructiei este 

necesara forma jurídica a terenului, d-nul Ordace Simion si-a facut intabularea pe o suprafata mai 

mare decat ceea ce ia revenit de la Scurtu Ironim dar se tot discuta acest aspect de ani de zile si 

considera ca se poate face imprejmuirea iar d-nul Ordace Simion sa dea in instante pentru 

conturbarea posesiei si se va respecta sentinta pe care instante o va pronunta. Acest lucru este 

sustinut si de consilieri. 

8.D-nul Singiorzan V.Vasile-cetatean din localitate, arata faptul ca; d-nul Ordace Simion se 

face proprietar pe mai multe terenuri care nu le poate dovedi ca proprietate a sa si nu se uita la 

faptul ca toate sentintele de pe instante au fost cu respingere exemplificand atat terenul de pe 

Arsita, terenul de sport si brutaria. 

In continuoare se prezinta de catre d-nul Strugari Ioan,primrul comunei Hotararea(proiect) 

privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru 

licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de 

furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a 

drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe 

picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor 

maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe 

sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul 

Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. 

Proiectul de hotarare,arata dansul, este necesar a se analiza si aproba pe fiecare articol 

pentru o mai buna transparenta si sa-si spuna punctul de vedere fiecare consilier prezent si cu 

sprijinul si explicatiile d-nului sef de ocol ing.Nechita Jelu. 

La art. 1 din proiect se aproba cantitatea de 6765 mc in loc de 7165 mc, cota masa lemnoasa 

pe anul 2014. 

D-nul Calus Toader-Vasile,intreaba,de ce este mai mica cota de taiere anual afata de vechiul 

amenajament? 

D-nul ing. Nechita Jelu explica faptul ca nu mai este acelasi arboret care s-a exploatat si nu 

mai este la exploatare explica cum sunt taierile si padurile de protectie. 

Se supune la vot aceasta cantitate de masa lemnoasa si este aprobata cu votul a 9 consilieri 

“pentru”. 

Se pune in discutie cantitatea de masa lemnoasa de 5965 mc lemn pentru agentii economici 

cantitate care este aprobata cu votul a 9 consilieri “pentru”. 



Se supune la vot cantitatea de 10 mc./fam. lemn de constructie la populatie care sa fie 

gratuit ( total 50mc./an), consilierii aproband aceasta cantitate cu votul “pentru”a 9 consilieri. 

Se pune in discutie cantitatea de 500 mc./an lemn de foc la populatie cu pretul de jumatate 

fata de valoarea calculata conform APV-ului,cantitate ce este aprobata de consilierii prezenti in 

faza fasonat cu votul “pentru”a 9 consilieri. 

La dispozitia primarului, se pune in discutie cantitatea de 50 mc. (15 mc./situatie) pentru 

situatii de urgenta cum ar fi calamitati naturale si incendii si 50 mc. pentru nevoi locale 

(imprejmuiri pasuni comunale,poduri si podete,aparari maluri etc. aprobandu-se cu votul 

“pentru” a 9 consilieri. 

Pentru incalzirea sediului Primariei comunei Parva si a Scolii Gimnaziale Parva se aproba 

cantitatea de 120 mc. cu votul “pentru”a 9 consilieri. 

Se aproba cantitatea de 20 mc. pentru Biserica Ortodoxa Parva,20 mc.pentru Biserica 

pentricostala din localitate,20 mc. pentru Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel si 10 mc. 

pentru Manastirea de la Cormaia, lemn de foc pentru incalzire pe anul 2014 aprobandu-se cu votul 

“pentru” a 9 consileri. 

Se pune in discutie si spre aprobare cantitatea de 30 mc. lemn rasinos (5 mc./an/angajat) 

pentru angajatii Districtului Silvic Parva angajati la O.S.Somesul Mare- Sant,aprobandu-se cu 

votul a 6 consilieri “pentru”si 3 “abtineri” in persoana d-nului consilier Birte Natu,Calus Toader-

Vasile si Rus V.Ioan care este padurar. 

Se supune la vot art.3 din proiectul de hotarare,consilierii aproba cu votul a 9 “pentru” din 

totalul de 9 prezenti. 

Se discuta si se supune la vot modelul de contract de furnizare a masei lemnoase care este 

aprobat cu votul a 9 consilieri “pentru”. 

Se supune la vot preturile din APV, dupa ce d-nul ing. Nechita Jelu explica cele trei 

categorii de preturi functie de distanta, aprobandu-se cu votul a 9 consilieri “pentru”. 

La art.6 din proiect (taxa de peiaj) consiliul local considera ca nu avem drumuri forestiere si 

nu se va lua taxa de peiaj,aprobandu-se cu votul “pentru” a 9 consilieri. 

Se aproba ca, lemnul din confiscar isa se faca la nivelul mediu pe tara si in baza unui referat 

al O.S. Izvorul  Somesului Mare-Sant cu votul “pentru” a 9 consiliieir. 

Presedintele de sedinta d-nul Rus I.Ioan supune la vot intreaga Hotarare(proiect) privind  

aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru licitatii si 

negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de furnizare a 

masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a drumurilor 

forestiere, a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe picior 

pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa lemnoasa 

pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor maxime 

de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe 

sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul 

Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. 

Secretarul comunei face referiré la art.45(3) si art.46 (1) din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001. 

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.34, cu votul a 9 consilieri 

“pentru” din totalul de 11 in functie. 

D-nul Primar Strugari Ioan,in continuoare prezinta, explica si motiveaza, pe capitole de 

venituri si cheltuieli, Hotararea (proiect) privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2014, mentionand de unde au venit banii si unde se vor cheltui. 

Este posibil sa mai avem o rectificare de buget in aceasta luna, súmele pe care le-am primit 

sunt binevenite pentru plata datoriilor pe care le avem. 

Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.35, cu votul a 9 consilieri 

“pentru” din totalul de 11 in functie. 

Se trece la Diverse. 

1.D-nul Ordace Simion-roaga pe seful de ocol si pe d-nul Primar a se face odata pentru 

totdeauna delimitarea padurilor ce apartin persoanelor fizice de catre cele comunale. 



2.D-nul Finegari Petru-consilier-cere ca; agentii economici care solicita si participa la 

liicitatiile de masa lemnoasa sa ia si o partida mai rea pe langa cele bune,sa li se impuna acest lucru. 

3.D-nul Primar Strugari Ioan cere d-nului Ordace Simion sa prezinte un raport comisiei de 

fond funciar asupra tuturor aspectelor aratate de dansul in sedinta deorece este membru al 

comisiiei de fond funciar Parva. 

De aprobat cum se liciteaza si unde?Consilieri sunt deacord ca liicitatia sa se faca la sediul 

Primariei comunei Parva si sa fie anuntat si consiliul local cu privire la cantitate si data. 

Primarul mai intreaba, cum vom proceda cu cererile pentru lemnul de foc la populatie? 

D-nul ing.Nechita Jelu propune ca cererile sa se depuna la padurarul de canton si aprobate 

de catre primar, consilierii fiind deacord cu aceasta propunere pentru lemnul la populatie in faza 

fasonat iar pentru la drum auto sa se depuna cererile la viceprimarul comunei d-nului Calus 

Toader-Vasile. 

4.D-nul Rus I.Ioan-presedintele de sedinta propune ca la cei necajiti,fara venituri sau 

bolnavi grav sa se dea 3 mc. lemn de foc gratis. 

Consilierii local mai aproba cu votul a 9 consilieri “pentru”ca avizele pentru masa lemnoasa 

lemn de foc la populatie sa se dea numai local iar pentru cei care vor sa duca in afara localitatii sa 

se faca numai cu avizul ocolului silvic. 

 D-nul Primar Strugari Ioan mai arat faptul ca; au fost aprobate spre finantare cele 4 

drumuri. 

 Cei doi angajati respectiv d-nul Ordace Simion si d-nul Pintea Ilie isi vor desfasura 

activitatea in comuna Parva. 

 Secretarul comunei mentioneaza faptul ca; este necesar a se prinde in fisa postului de catre 

Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA. Atributiile celor doua persoane si faptul ca este necesar a 

se face instructaj de protectie a muncii deorece serviciile pe care cei doiu le fac sunt periculoase din 

acest punct de veder. 

D-nul ing.Nechita Jelu-seful Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA. Spune ca pontajul 

celor 2 persoane se va face de catre d-nul Calus Toader-Vasile-ciceprimarul comunei. 

d-nul SingiorzanV.Vasile- sef District silvic Parva intreaba-cum se va proceda cu cantonul 

de la Cosna-Suceava deorece in contractul de prestari serviicii este cuprinsa si acea suprafata? 

D-nul ing.Nechita Jelu raspunde prin a arata ca este necesar ca aici in comuna sa se faca 

doua cantoane, un padurar sa aiba cantonul pe o parte a raului Rebra si celalalt pe ceelalta parte a 

raului si un padurar sa fie mutat la Cosna, dar trebuie facuta notificarea catre Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor pentru rezilierea contractului cu acestia,fiind facuta prima conferinta pentru 

amenajament de catre d-nul ing.Edi Voican. 

D-nul Primar Strugari Ioan-cere sefului de ocol ing.nechita Jelu sa faca dansul aceasta 

notificare. 

In continuoare d-nul Calus Ioan-secretarul comunei Parva, revine la adresa Institutiei 

Prefectului nr.II/D/15.632/116 din 04.09.2014 cu privire la aderarea primarului si a consilierilor 

local la un alt partid explicand ca data de 16.10.2014 este ultima data de depunere a solicitarilor 

pentru aderarea la un alt partid. 

Presedintele de sedinta Rus I.Ioan 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.     

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR, 

                          RUS I. IOAN                           CALUS IOAN 

 


