
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
            P R O C E S    V E R B A L  
 Incheiat astazi 26.03.2016 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 si roaga pe  
d-na consilier Flore Marina sa dea citire punctului de vedere al primarului comunei Parva,d-nul Strugari Ioan. 

Se trece la discutii asupra acestui proiect de hotarare . 
D-nul consilier Cicedea Dumitru intreaba ,daca a lucrat si Nucu cand s-au facut actele de punere in valoare? 
Domnul primar raspunde prin a mentiona faptul ca; macest aspect trebuie verificat de ITRSV Cluj prin 

arhiva care o detin acestia. 
Deasemenea primarul comunei Parva,ca initiator al proiectului de hotarare,propune d-nilor consilieri s-a 

analizeze cu temeinicie acest proiect de hotarare si la art. 1 alin.(1) sa fie redactat astfel; “Consiliul local Parva un-si 
insuseste Raportul de expertiza tehnica al ITRSV Cluj prin ing.Ceuca Vasile pe motivul ca nu am fost solicitati 
reprezentanti ai consiliului local in data de 10 si 15 12.2015”. 

La acelasi articol la alin.(2) “…daca exista un prejudiciu acesta sa fie recuperat de la Directia Silvica Bistrita-
Nasaud conform contractului de administrare…”. 

Secretarul comunei intervine si arata faptul ca; Hotararile Consiliului local al comunei Parva sunt trimise la 
Institutia Prefectului, Judetul Bistrita-Nasaud in vederea verificarii pe linie de contencios administrativ,unde in 
urma verificarii de legalitate se poate face plangere prealabila ceea ce consta in depunerea in termen de 10 zile la 
institutia prefectului iar prim-procurorul solicita ca aceasta hotarare sa-i fie comunicata pana luni 28.03.2016. 

Se supune la vot de catre presedintele de sedinta Hotararea (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; . 
 Consiliul local analizeaza propunerea facuta de d-nul primar Strugari Ioan si aproba, adoptand hotararea 
nr. 36 cu votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 10 in functie. 
 Secretarul comunei cere ca fiecare consilier sa semneze procesul verbal de sedinta in manuscris,care este 
semnat de toti consilierii 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 
 


