
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 25.03.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Parva, convocata 
prin Dispozitia primarului comunei Parva nr.63/24.03.2016, pentru adoptarea a unei 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 Moisa Ioan,supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta anterioara 
care este aprobat in unanimitate de cei prezenti.  

D-nul Moisa  Ioan,presedintele de sedinta prezinta urmatoarea: 
  
             O R D I N E    D E    Z I : 
 
1.Hotarare (proiect) privind 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; 
                                                            Initiator Strugari Ioan-Primar al comunei Parva.          

2. Diverse. 
             Se supune la vot ordinea de zi. 
 Nefiind alte propuneri,este aprobata cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 prezenti. 

D-nul Primar,Strugari Ioan prezinta,explica si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari prezentand 
din Raportul de expertiza tehnica,numarul de arbori pe specii,cum sunt cioatele pe cioate noi ,vechi si foarte vechi 
si maloarea prejudiciului de 90.040,46 lei care trebuie recuperata de la d-nii Singiorzan V.Vasile-brigadir silvic de 
district si Rus Gheorghe –padurar de canton, si alte aspecto din raport. 

Se trece la discutii asupra acestui proiect de hotarare . 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile –consilier, spunand ca din raport reiese faptul ca; cioatele sunt vechi si foarte 

vechi  asa cum se precizeaza in actul ITRSV-ului Cluj. De ce un au chemat si reprezentanti ai consiliului local sau a 
primariei? 

2.Primarul intervine si prezinta,dand citire,din raportul ITRSV-ului Cluj asupra aspectelor de constatare de 
la fata locului. 

3.Secretarul comunei arata faptul ca; suma trebuie recuperata de undeva (Directie Silvica Bistrita-Nasaud, 
Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare, ITRSV-Cluj) explicand ca, noi un putem influienta, pe Codul de procedura 
penala,dosarul procurorului, acest prejudiiciu este al comunei si va fi veriificat de Curtea de conturi. 

D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier,intreaba daca nu s-au recuperat banii de la padurarii de canton Rus 
Gheorghe si Rus V.Ioan? 

D-nul primar Strugari Ioan arata faptul ca acei bani recuperati au fost din alte partizi.Intreaba pe d-nii 
consilieri daca ne trebuie banii s-au nu?  
 La solicitarea d-nilor consilieri se cere ca d-nul primar sa contacteze pe avocatul platit de primarie si sa se 
amane sedinta pentru data de 26.03.2016. 
  Secretarul comunei cere ca fiecare consilier sa semneze procesul verbal de sedinta in manuscris,care este 
semnat de 9 consilieri prezenti. 
 Presedintele de sedinta d-nul Moisa Ioan constata ca, numai 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, 
  MOISA IOAN                            IOAN CALUS 
 
 


