
                            ROMANIA
          JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA

        P R O C E S    V E R B A L
Incheiat astazi 07.02.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Parva, convocata prin Dispozitia primarului comunei Parva nr 45 din 05.02.2014,pentru analizarea 
si aprobarea a 3  hotarari(proiect) la initiativa acestuia.

La  sedinta  participa,conform  Registrului  de  prezenta  pe  care  secretarul  il  prezinta 
presedintelui de sedinta, un numar de 8 consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste motivat d-nul  
Rus I. Ioan, Moisa Ioan si d-na Flore Marina.

La sedinta mai participa si angajatii primariei comunei Parva.
D-nul  Strugari  Ioan-Primarul  comunei  Parva,cere  d-nilor  consilieri  propruneri  pentru 

alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni.
D-nul Rus V.Ioan-consilier, il propune pe d-nul Birte Natu, propunere care este supusa la vot 

si aprobata cu votul a 8 consilieri “pentru” din totalul de 11 in functie, adoptand hotararea nr. 6 cu 
votul a 7 consilieri “pentru” din totalul de 8 prezenti.

Presedintele de sedinta d-nul Birte Natu,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta 
anterioara care este aprobat in unanimitate de cei prezenti. 

D-nul Birte Natu.,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea:
 

          O R D I N E    D E    Z I :
1.Hotarare (proiect) privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.

Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
2. Hotarare (proiect) privind modificarea domeniului public al comunei Parva aprobat prin 

HGR nr.905/2002 insusit de Consiliul local Parva  prin HCL nr.13 1999.
Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;

3.Hotarare (proiect) privind efectuarea tuturor demersurilor legale in scopul aderarii precum 
si  aderarea efectiva  in  calitate  de  membru asociat  la  ASOCIATIA IZVORUL SOMES,in vederea 
administrarii  si  asigurarii  serviciilor aferente fondului  forestier proprietatea unitatii  administrativ 
teritoriele.

 Initiator;Strugari Ioan-Primarul comunei Parva;
            4.Diverse.     

Nemai fiind alte problema ordinea de zi este supusa la vot de catre presedintele de sedinta si 
aprobata in unanimitate de voturi.

Se da cuvantul  d-nului  Strugari  Ioan-Primar al  comunei  Parva care prezinta si  motiveaza 
necesitatea adoptarii unei Hotarare (proiect) privind modificarea domeniului public al comunei Parva 
aprobat prin HGR nr.905/2002 insusit de Consiliul local Parva  prin HCL nr.13 1999,explica ca,este 
vorba  de  Centrul  turistic  Hubert  Tyrode  care  in  inventarul  domeniului  public  figureaza   sub 
denumirea de Cantina Scolii Generale Parva iar la aceasta date se regaseste sub denumirea Centru 
Turistic Hubert Tyrode, trebuie schimgata denumirea si valoarea de inventar. In gandirea dansului 
este de a face o alta constructie deorece proiectul depus pe GAL nu este eligibil doar la o valoare mica,  
datorita spatiilor din constructie si ar vrea sa faca o alta constructie acolo unde este monumental sau 
intre Bloc si spatiile comerciale de la drum.

Datorita faptului ca inca un este intocmita documentatia este necesar a retrage acest proiect de 
hotarare  urmand  ca  dupa  terminarea  documentatiei  de  catre  expert  sa  se  faca  o  modificare  a 
inventarului domeniului public cu dosarul complet.

Se trece la analizarea celui  de-al  treilea proiect  de Hotarare (proiect)  privind efectuarea 
tuturor demersurilor legale in scopul aderarii precum si aderarea efectiva in calitate de membru 
asociat  la  ASOCIATIA IZVORUL SOMES,  in  vederea  administrarii  si  asigurarii  serviciilor 
aferente fondului forestier proprietatea unitatii administrativ teritoriele.

D-nul Primar Strugari  Ioan-explica si  motiveaza necesitatea  adoptarii  acestui  proiect  de 
hotarare, aratnd faptul ca; s-a discutat cu primarul comunei Sant si cu seful de ocol silvic privat 
din Sant dansii acceptand in principiu aceasta asociere,urmand sa facem demersurile necesare prin 
avocatul Olariu Liviu.



Se prezinta de catre primar si Actul constitutiv si Statulul asociatiei facand mentiunea ca in  
cele doua acte se va regasi si comuna Parva cu Primarul comunei si consilierii locali.

Primarul comunei d-nul Strugari Ioan mai arata faptul ca,este de datoria noastra sa facem o 
forma de administrare a padurilor deorece s-a terminat contractul  cu Directia Silvica Bistrita-
Nasaud si legislatia in vigoare ne obliga la organizarea unei forme de administrare a padurilor 
proprietate a comunei Parva.

Se trece la discutii:
1.D-nul Rus V.Ioan-consilier, face referiré la faptul ca, este pera departe sa mergem pana in 

comuna Sant,el fiind padurar considera ca ar fi bines a se gaseasca un ocol mai aproape.
2.D-nul  Finegari  Ioan-consilier,intreaba,  nu  se  poate  face  un  contract  pe  o  perioada 

determinata care ne-ar permite sa vedem seriozitatea celor cu care ne asociem?
Primarul  explica  ca,  Ocolul  silvic  care  va  presta  serviciile  va  fi  la  Sant  iar districtul  si 

angajatii vor fi la Parva.
3.D-nul consilier Singiorzan I.Vasile,intreaba,care este procedura de asociere cu Asociatia 

IZVORUL SOMES, si ce se va intampla cu datoriile pe care le are Ocolul Silvic Bistrita catre noi  
daca noi trecem la aceasta asociatie,si daca s-a facut un bilant de venituri si cheltuieli?

Primarul comunei Parva raspunde ca; gospodarirea padurilor noi o vom face prin cheltuiala 
din bugetul propriu urmand ca la prima intilnire sa se stabileasca si unde se vor face licitatiile de  
masa lemnoasa.Ne vom asocia cu vrerea lor si a noastra si apoi vom face un buget de venituri si  
cheltuieli pe aceasta activitate económica.

4.D-nul Finegari Petru-consilier,intreaba ,si padurea de la Cosna va fi la aceasta asociatie?
Primaru raspunde ca, da.
5.D-nul  Birte  Natu,consilier  intreaba,cine  va  pune  brigadirul  si  padurarii  pentru  paza 

padurilor?
Primarul raspunde prin a arata ca, noi vom organiza serviciul de paza la nivelul Primariei 

comunei Parva.
D-nul consilier Rus V.Ioan mai intreaba,cine va fi padurar la Cosna,de acolo sau de la noi 

din comuna?
Primarul arata ca, noi ne vom pune omul nostru din comuna.
Se supune la vot, de catre presedintele de sedinta, Hotararea (proiect)  privind  efectuarea 

tuturor demersurilor legale in scopul aderarii precum si aderarea efectiva in calitate de membru 
asociat  la  ASOCIATIA IZVORUL SOMES,  in  vederea  administrarii  si  asigurarii  serviciilor 
aferente fondului forestier proprietatea unitatii administrativ teritoriele.

Consiliul local analizeaza si aproba,adoptand hotararea nr.7, cu votul a 7 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 in functie. Se “abtine”d-nul Rus V.Ioan.

Se trece la Diverse.
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier arata faptul ca,este necesara o adunare generala si a se 

clarifica odata situatia cu Piciorul lui Bardan asupra faptului ca a fost prins in amenajament.
Primaru  comunei  d-nul  Strugari  Ioan-arata  faptul  ca,a  mai  fost  aceasta  discutie  intr.-o 

sedinta anterioara la carea u participat un numar de oamen din acea zona, terenul a fost prins in 
amenajament inca din anul 2011 si un vrea sa se inteleaga de oamenii din acea zona ca, padurea 
este tot a comunei ea se va planta si ingriji in regim silvic dar, sunt unele interese de locuitorii din 
acea zona care discuta lucruri cu interés propriu.

D-nulo Singiorzan I.Vasile-consilier,mai intreaba, cati bani s-au adunat de la masa de lemne 
pentru populatie?

D-nul Strugari Ioan-primar al comunei Parva, spune ca, un stie exact deorece padurarii au 
predat banii la Ocolul Silvic Bistrita.

Presedintele  de  sedinta  Birte  Natu  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,
                          BIRTE NATU                       CALUS IOAN


