
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

                 

 

HOTARARE 

privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2018 

 

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 19.02.2018 in prezenta a 9 consilieri 

din totalul de 11 in functie 

         Având în vedere: 

-  prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de Stat pe anul 2018 şi Legea nr. 273 / 2006 

legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

            - expunerea de motive nr.208 din 22.01.2018, a primarului comunei Parva privind aprobarea 

bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul 2018 ; 

             -  raportul compartimentului de specialitate  nr. 207 din 22 ianuarie 2018 ; 

  - Anuntul nr.209/22.01.2018,procesul verbal de afisare nr.210 din 22.02.2018 si procesul verbal de 

constatare nr.508 din 19.02.2018; 

  - Raportul favorabil al Comisiei Studii ,Activitati Economico-Financiare si Administrarea 

Domeniului  Public si Privat al Comunei,Amenajarea  Teritoriului si Urbanism,nr.507/19.02.2018; 

             - scrisoarea-cadru nr. 443420/9.11.2017 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind 

contextul macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2018 si a estimarilor 

pentru anii 2019-2021, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

             - Hotărârea nr. 13 din 31.01.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale pe anul 

2018 a fondului constituit la dispozitia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud , conform prevederilor art.6, 

alin3,lit.b din Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019 – 2021 ; 

              - Decizia 1 din 10.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale și finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau a 

indemnizațiilor lunare, finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili 

petrolieri, pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul 

stimularii participarii in invatamantul prescolar, a sumelor destinate finantarii serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor, a finantarii creselor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri pe 

anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 – 2021 ; 

              - Decizia nr. 3 din 5.02.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unități adminstrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor învățământului preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 104,alin2, lit.b si d din 

Legea educatiei nr. 1/2011 pentru anul  2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 ;  

             - Contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 din 14.12.2016 semnat cu AFIR Satu – 

Mare pentru obiectivul „Modernizare si Extindere Retea de Apa si Extindere Retea de Canalizare in 

comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud „ ; 

              - adresa BNG-STZ nr. 529/06.02.2018  a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj 

Napoca, Administraţia judeţeană a finanţelor publice Bistriţa – Năsăud prin care se comunică repartizarea  

pe trimestre a cifrelor de buget pe anul 2018 ; 

             - prevederile HCL  nr.61 din 29.11.2017  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  

2018 ;   

             - prevederile HCL nr. 62 din 29.11.2017 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate 

de persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2018 ;   



             - adresa nr.13174/13.11.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce se 

va exploata in anul 2017 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri pe 

anul 2018 ; 

              - adresa nr. 538/30.01.2018 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se 

comunica  cantitatea de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2018  prin Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare RA  Sant ;  

              - adresa Scolii gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 52 din 31.01.2018 prin care ni se solicita 

sume pentru unele cheltuieli care se suporta din bugetul local al comunei ; 

               - adresa nr. 126/13.02.2018 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 

2018 ; 

               - adresa nr. 367/16.01.2018 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018; 

               - adresa Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 

              - adresa nr. 3/25.01.2018 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata 

cotizatiei pentru anul 2018 ;                  

              În conformitate cu: 

              - prevederile art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a , art. 25, art. 26, art. 32(1), (2), art. 33 (1) – (5), (7)      - 

(9), art. 39, art. 41, art.42, art. 44 (1), art. 45, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 

               - prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

         În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b.(4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a şi b din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, 

 

HOTARASTE : 

 

         Art. 1.(1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 

2018, la venituri în sumă de 14.725 mii lei si la cheltuieli in suma de 14.790 mii  lei, conform anexei 1 

(formular cod 11 ) ; 

                    (2) aprobarea bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a facut 

cu respectarea prevederilor art. 14 ,alin.7 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

;  

         Art. 2.(1) Se aproba Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole, titluri, paragrafe ,articole de cheltuieli ,la venituri in suma de 13.975 mii lei si la 

cheltuieli in suma de 13.988 mii lei pe anul 2018 conform anexei nr. 2 (formular cod 11/01), dupa cum 

urmeaza :  

a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 2.622 mii lei si cheltuieli in suma de 2.622 mii 

lei; 

b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 11.353 mii lei si cheltuieli in suma de 11.366 mii 

lei ; 

                    (2) Se aproba bugetul de cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe , articole 

si aliniate pe anul 2018 conmform anexei 3 (cod formular 10/01) ; 

                    (3) se aproba utilizarea excedentului din anul precedent pentru acoperirea integrala a 

deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 13 mii lei ; 

         Art. 3.(1) Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, 

la partea de venituri defalcate pe capitole si subcapitole  in suma de 750 mii lei  conform anexei 4 (cod 

formular 10/02 ) ; 

                     (2) Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, 

la partea de cheltuieli delalcate pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe articole si aliniate, pe anul 2018 in 

suma de 802 mii lei conform anexei 5 (cod formular 10/02 ) ; 

         Art. 4. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2018 pe grupe de investitii si surse de 

finantare conform anexei nr.  6 (cod formular 14 ) ; 

         Art. 5. Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii pentru anul 2018 conform 

anexei 7 (cod formular 15 ) ; 

         Art. 6. Se aproba programul sectorial de investitii publice pentru anul 2018 conform anexei 8 (cod 

formular 15.01 ) ; 



         Art. 7. Anexele 1 – 8 fac parte integranta din prezenta hotarare . 

         Art. 8. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisarea la sediul 

Consiliului local Parva si se va publica pe site-ul primariei comunei Parva . 

         Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva. 

         Art. 10. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul „pentru”a 9 consilieri din 9 consilieri prezenti. 

        Art. 11. Compartimentul de resort/secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta 

hotarare cu :  

                                       - Primarul comunei Parva ; 

                                       - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita  

                                       - Institutia prefectului – judetului Bistrita Nasaud. 

 

  PREDEDITE DE SEDINTA                                                                  CONTRASEMNEAZA 

        Calus Toader- Vasile                                                                                    SECRETAR,                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               Ioan  Calus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. 5 din 19.02.2018. 

 



             ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
        COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Nr. 208 din 22.01.2018 
 
                                                                        EXPUNERE DE MOTIVE 
 
                                            Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli  
                                                                    al comunei Parva pe anul 2018 
 
         Primarul comunei Parva,STRUGARI IOAN 
         Având în vedere: 
 
             -  prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de Stat pe anul 2018 şi Legea nr. 273 / 2006 legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

            - raportul compartimentului de specialitate  nr. 207 din 22 ianuarie 2018 ; 
             - scrisoarea-cadru nr. 443420/9.11.2017 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind contextul 
macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-
2021, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; 
              - Hotărârea nr. 13 din 31.01.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2018 a 
fondului constituit la dispozitia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud , conform prevederilor art.6, alin3,lit.b din 
Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019 – 2021 ; 
              - decizia 1 din 10.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud privind 
repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și finanțarea 
drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau a indemnizațiilor lunare, finantarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educationale 
acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, a sumelor 
destinate finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, oraselor si municipiilor, a finantarii creselor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri 
pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 – 2021 ; 
              - decizia nr. 3 din 5.02.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud privind 
repartizarea pe unități adminstrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
învățământului preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 104,alin2, lit.b si d din Legea educatiei nr. 
1/2011 pentru anul  2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 ;  
             - contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 din 14.12.2016 semnat cu AFIR Satu – Mare pentru 
obiectivul „Modernizare si Extindere Retea de Apa si Extindere Retea de Canalizare in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud „ ; 
              - adresa BNG-STZ nr. 529/06.02.2018  a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, 
Administraţia judeţeană a finanţelor publice Bistriţa – Năsăud prin care se comunică repartizarea  pe trimestre a 
cifrelor de buget pe anul 2018 ; 
             - prevederile HCL  nr.61 din 29.11.2017  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2018 ;   
             - prevederile HCL nr. 62 din 29.11.2017 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2018 ;   
             - adresa nr.13174/13.11.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce se va exploata 
in anul 2017 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri pe anul 2018 ; 
              - adresa nr. 538/30.01.2018 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se comunica  cantitatea 
de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2018  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  Sant ;  
              - adresa Scolii gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 52 din 31.01.2018 prin care ni se solicita sume pentru 
unele cheltuieli care se suporta din bugetul local al comunei ; 
               - adresa nr. 126/13.02.2018 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
               - adresa nr. 367/16.01.2018 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
               - adresa Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
              -  adresa nr. 3/25.01.2018 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru 
anul 2018 ;       



  În conformitate cu: 
              - prevederile art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a , art. 25, art. 26, art. 32(1), (2), art. 33 (1) – (5), (7)      - (9), art. 39, 
art. 41, art.42, art. 44 (1), art. 45, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 
         Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
         În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b.(4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a şi b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 
 
                                                                           CONSTAT: 
        Necesitatea aprobarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2018, dupa cum urmeaza: 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2018, în sumă de 13.988 mii lei; 

 

Nr. 
crt. 

Venituri Mii lei 

1 Impozit pe venit din transferurile de proprietate                0 

2 Impozite și taxe proprietate (imp. cladiri + imp. teren intrav. si extravilan) 202 

3 Taxă pe utilizarea bunurilor ( mijloace transport pers. fizice si juridice) 67 

4 Alte impozite și taxe locale 4 

5 Venituri din  proprietate ( concesiuni ) 32 

6 Taxe extrajudiciare de timbru 1 

7 Amenzi 41 

8 Diverse venituri (taxe speciale + alte venituri) 108 

9 Venituri din păduri     117 

10 Sume din cote defalcate din impozit pe venit 103 

11 Cote defalcate din impozitul pe venit 385 

12 Subvenții de la bugetul de stat pentru încălzire 20 

 
13 

Subventii de la bugetul de stat pentru „Modernizare scoala, modernizare 
centrul civic si modernizare poduri in comuna Parva” 

 
5.335 

      14 Sume defalcate din TVA  (11.02.02) TOTAL din care : 1.109 

 
    

- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale la învățământ  
148 

 - sume defalcate din TVA  CES (cerinte educationale speciale ) 52 

 - sume defalcate din TVA pentru tichete gradinita 43 

 - sume defalcate din TVA pentru asistenți personali + indemnizatii 836 

 - sume defalcate din TVA pentru încălzire la Legea 416 / 2001 30 

15 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 814 

16 Sume FEADR 5.637 

17 Excedent 13 

 Total venituri buget local din care :  13.988 

 Venituri proprii 571 

 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli Mii lei 

1 Primărie din care: 978 

  - salarii  813 

  - cheltuieli materiale 152 

    - cheltuieli de capital  13 

2 Învățâmânt din care: 3.055 

    - cheltuieli de capital (SF=59 mii si lucrari modern. 2.671 lei) 2.730 

    - cheltuieli materiale 215 

    - burse 15 

    - tichete gradinita 43 

    - cheltuieli CES 52 

3 Alte servicii publice general (fond rezerva la disp. consiliului local) 13 

     - fond rezerva la dispozitia consiliului local 13 



5 Cultura, recreere si religie  207 

     - consum curent electric caminul cultural 4 

     - reparatii curente camin cultural 20 

     -  infiintare si amenajare parc tematic(SF = 11 mii lei + 162 mii lei lucrari ) 173 

     - sume acordate pentru culte 10 

6 Asistenta sociala                                   1.006 

                                    - salarii asistenti personali 733 

                                    - indemnizatii persoane handicap 209 

                                    - ajutor incalzirea locuintei(populatie si ajutor social) 50 

                                    - ajutoare de urgenta 14 

7 Alimentare cu apa 1.890 

  - cheltuieli materiale si servicii ( cotizatie ADI = 9 mii lei, consum apa = 11 mii 
lei, autorizatie apa = 12 mii lei,consum curent electric statia de epurare si statia 
de pompe =15 mii lei ,dobanzi fond garantarte 30 mii lei) 

 
77 

  - Modernizare si extind. alimentare cu apa ( lucrari=1813 mii lei)                      1.813 

8 Iluminat public si electrificari rurale 46 

                                  consum curent electric iluminat public 26 

                                  cheltuieli de capital(electrificare Valea Paltinului) 20 

 

9 Protectia mediului  961 

           - cotizatie ADI deseuri 7 

           - cheltuieli colectare deseuri  31 

  - cheltuieli de capital ( SF extindere canalizare 35 mii  + lucarari 888 mii lei) 923 

10 Drumuri si poduri  4.987 

   - taxe + avize + dabanzi fond garantare 30 mii lei ) 30 

 - SFdrumuri= 71 mii lei + 2.112 mii lucr. poduri +2774 mii lei drum. forest) 4.957 

11 Strazi             84 

                                cheltuieli materiale si servicii (avize ape si mediu) 10 

                                Cheltuieli de capital (Modernizare strazi ) 74 

12 Turism 78 

                                salarii 72 

                                cheltuieli materiale si servicii 6 

13 Alte actiuni economice 683 

                                cotizatie ADI spital 4 

                                cotizatie GAL Feldru 10 

                                cotizatie Acor (cotizatie 6 mii lei ) 6 

                                semn intrare in comuna - lucrari 36 

                                cheltuieli de capital PUG 10 

  - cheltuieli de capital CADASTRU 20 

  - modernizare centru civic ( SF = 45 mii lei +lucrari = 552  mii lei ) 597 

 TOTAL cheltuieli buget local 13.988 

          
 2. Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii economice pe anul 2018 la suma de 802 mii lei; 
 

Nr. 
crt. 

                                                 Venituri    mii lei 

 1 Incasari masa lemnoasa licitata 750 

 2 Excedent la data de 31 decembrie 2017 52 

 Total venituri activitatea economica pe anul 2018 802 

 

Nr. 
crt. 

                                                Cheltuieli    mii lei 

1 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor Ocolul Silvic Dorna Candreni 81 

2 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor O.S. Iz.Somesului Mare Sant 438 

3 Transfer sume in bugetul local 117 



4 Cheltueli pentru fondul de accesibilizare 83 

5 Cheltuieli pentru regenerare al padurilor 83 

 Total cheltuieli activitate economica pe anul 2016 802 

         Art. 3. Să se aprobe lista obiectivelor de investiții pe anul 2017. 
         Art. 4. Să se aprobe folosirea exedentului in suma de  13 mii lei pentru acoperirea integrala a deficitului 
sectiunii  de dezvoltare. 
         Art. 5. Să se aprobe cuprinderea la partea de venituri a sumei de 117 mii lei, suma ce reprezinta 70% din soldul 
activitatii economice la data de 31 decembrie 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Initiator, 
Primar Strugari  Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                        LISTA  DE  INVESTITII  PENTRU  ANUL  2018 

                                                    

 

                                                                                                                                         - mii lei - 

Nr. 

crt. 

                      

                             Denumirera proiectului 

Valoarea 

proiectului 

1. PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI PNDL TOTAL  din care : 5.335 

 - consolidare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala „Vasile Scurtu„ 2.671 

 - modernizare poduri peste raul Rebra in comuna Parva, jud. Bistrita -Nasaud 2.112 

 - modernizare centrul civic al comunei Parva 552 

2. PROIECTE   FINANTATE  DIN  FONDURI  FEADR  TOTAL din care : 5.637 

 - modernizare si extindere retea de apa in comuna Parva, jud. Bistrita Nasaud 1.813 

 - modernizare si extindere retea de canalizare in com. Parva, jud. Bistrita Nasaud 888 

 - modernizarea infrastructurii forestiere in comuna Parva 2.774 

 - infiintare si modernizare  parc tematic 162 

3. PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI  PROPRII  LOCALE TOTAL  d.c. : 394 

 - lucrari constructie magazie pentru primarie 13 

 - SF consolidare, modernizare, extindere si dotare sc. gimnaziala „Vasile Scurtu” 59 

 - SF infiintare si modernizare parc tematic 11 

 - SF electrificare Valea Paltinului 20 

 - SF modernizare si extindere retea de apa si canalizare 35 

 - SF drumuri comunale 71 

 - SF modernizare strazi in comuna Parva 74 

 - lucrari semn intrare in comuna Parva 36 

 - reactualizare PUG 10 

 - lucrari cadastru general in comuna Parva 20 

 - SF modernizare centru civic 45 

 TOTAL GENERAL INVESTITII AN 2018 11.366 

 

 

 

 

 

 
Initiator, 

Primar Strugari  Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

Nr. 207 din  22.01.2018 

 

RAPORT 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2018 

 

Singiorzan Catalina, referent superior III 

         Având în vedere: 
             -  prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de Stat pe anul 2018 şi Legea nr. 273 / 2006 legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare.            
             - scrisoarea-cadru nr. 443420/9.11.2017 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind contextul 
macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-
2021, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; 
              - hotărârea nr. 13 din 31.01.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2018 a 
fondului constituit la dispozitia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud , conform prevederilor art.6, alin3,lit.b din 
Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019 – 2021 ; 
              - decizia 1 din 10.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud privind 
repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și finanțarea 
drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau a indemnizațiilor lunare, finantarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educationale 
acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, a sumelor 
destinate finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, oraselor si municipiilor, a finantarii creselor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri 
pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 – 2021 ; 
              - decizia nr. 3 din 5.02.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud privind 
repartizarea pe unități adminstrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
învățământului preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 104,alin2, lit.b si d din Legea educatiei nr. 
1/2011 pentru anul  2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 ;  
             - contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 din 14.12.2016 semnat cu AFIR Satu – Mare pentru 
obiectivul „Modernizare si Extindere Retea de Apa si Extindere Retea de Canalizare in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud „ ; 
              - adresa BNG-STZ nr. 529/06.02.2018  a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, 
Administraţia judeţeană a finanţelor publice Bistriţa – Năsăud prin care se comunică repartizarea  pe trimestre a 
cifrelor de buget pe anul 2018 ; 
             - prevederile HCL  nr.61 din 29.11.2017  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2018 ;   
             - prevederile HCL nr. 62 din 29.11.2017 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2018 ;   
             - adresa nr.13174/13.11.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce se va exploata 
in anul 2017 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri pe anul 2018 ; 
              - adresa nr. 538/30.01.2018 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se comunica  cantitatea 
de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2018  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  Sant ;  
              - adresa Scolii gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 52 din 31.01.2018 prin care ni se solicita sume pentru 
unele cheltuieli care se suporta din bugetul local al comunei ; 
               - adresa nr. 126/13.02.2018 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
               - adresa nr. 367/16.01.2018 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
               - adresa Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 
              -  adresa nr. 3/25.01.2018 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru 
anul 2018 ; 
  În conformitate cu: 
              - prevederile art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a , art. 25, art. 26, art. 32(1), (2), art. 33 (1) – (5), (7)      - (9), art. 39, 
art. 41, art.42, art. 44 (1), art. 45, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 



              - prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
         În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b.(4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a şi b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 

CONSTAT: 
        Necesitatea aprobarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2018, dupa cum urmeaza: 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2018, în sumă de 13.988 mii lei; 
 

Nr. 
crt. 

Venituri Mii lei 

1 Impozit pe venit din transferurile de proprietate 0 

2 Impozite și taxe proprietate (imp. cladiri + imp. teren intrav. si extravilan) 202 

3 Taxă pe utilizarea bunurilor ( mijloace transport pers. fizice si juridice) 67 

4 Alte impozite și taxe locale 4 

5 Venituri din  proprietate ( concesiuni ) 32 

6 Taxe extrajudiciare de timbru 1 

7 Amenzi 41 

8 Diverse venituri (taxe speciale + alte venituri) 108 

9 Venituri din păduri     117 

10 Sume din cote defalcate din impozit pe venit 103 

11 Cote defalcate din impozitul pe venit 385 

12 Subvenții de la bugetul de stat pentru încălzire 20 

 
13 

Subventii de la bugetul de stat pentru „Modernizare scoala, modernizare 
centrul civic si modernizare poduri in comuna Parva” 

 
5.335 

      14 Sume defalcate din TVA  (11.02.02) TOTAL din care : 1.109 

 
    

- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale la învățământ  
148 

 - sume defalcate din TVA  CES (cerinte educationale speciale ) 52 

 - sume defalcate din TVA pentru tichete gradinita 43 

 - sume defalcate din TVA pentru asistenți personali + indemnizatii 836 

 - sume defalcate din TVA pentru încălzire la Legea 416 / 2001 30 

15 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 814 

16 Sume FEADR 5.637 

17 Excedent 13 

 Total venituri buget local din care :  13.988 

 Venituri proprii 571 

 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli Mii lei 

1 Primărie din care: 978 

  - salarii  813 

  - cheltuieli materiale 152 

    - cheltuieli de capital  13 

2 Învățâmânt din care: 3.055 

    - cheltuieli de capital (SF=59 mii si lucrari modern. 2.671 lei) 2.730 

    - cheltuieli materiale 215 

    - burse 15 

    - tichete gradinita 43 

    - cheltuieli CES 52 

3 Alte servicii publice general (fond rezerva la disp. consiliului local) 13 

     - fond rezerva la dispozitia consiliului local 13 

5 Cultura, recreere si religie  207 

     - consum curent electric caminul cultural 4 

     - reparatii curente camin cultural 20 

     -  infiintare si amenajare parc tematic(SF = 11 mii lei + 162 mii lei lucrari ) 173 

     - sume acordate pentru culte 10 



6 Asistenta sociala                                   1.006 

                                    - salarii asistenti personali 733 

                                    - indemnizatii persoane handicap 209 

                                    - ajutor incalzirea locuintei(populatie si ajutor social) 50 

                                    - ajutoare de urgenta 14 

7 Alimentare cu apa 1.890 

  - cheltuieli materiale si servicii ( cotizatie ADI = 9 mii lei, consum apa = 11 mii 
lei, autorizatie apa = 12 mii lei,consum curent electric statia de epurare si statia 
de pompe =15 mii lei ,dobanzi fond garantarte 30 mii lei) 

 
77 

  - Modernizare si extind. alimentare cu apa ( lucrari=1813 mii lei)                      1.813 

8 Iluminat public si electrificari rurale 46 

                                  consum curent electric iluminat public 26 

                                  cheltuieli de capital(electrificare Valea Paltinului) 20 

 

9 Protectia mediului  961 

           - cotizatie ADI deseuri 7 

           - cheltuieli colectare deseuri  31 

  - cheltuieli de capital ( SF extindere canalizare 35 mii  + lucarari 888 mii lei) 923 

10 Drumuri si poduri  4.987 

   - taxe + avize + dabanzi fond garantare 30 mii lei ) 30 

 - SFdrumuri= 71 mii lei + 2.112 mii lucr. poduri +2774 mii lei drum. forest) 4.957 

11 Strazi             84 

                                cheltuieli materiale si servicii (avize ape si mediu) 10 

                                Cheltuieli de capital (Modernizare strazi ) 74 

12 Turism 78 

                                salarii 72 

                                cheltuieli materiale si servicii 6 

13 Alte actiuni economice 683 

                                cotizatie ADI spital 4 

                                cotizatie GAL Feldru 10 

                                cotizatie Acor (cotizatie 6 mii lei ) 6 

                                semn intrare in comuna - lucrari 36 

                                cheltuieli de capital PUG 10 

  - cheltuieli de capital CADASTRU 20 

  - modernizare centru civic ( SF = 45 mii lei +lucrari = 552  mii lei ) 597 

 TOTAL cheltuieli buget local 13.988 

          
 2. Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii economice pe anul 2018 la suma de 802 mii lei; 
 

Nr. 
crt. 

                                                 Venituri    mii lei 

 1 Incasari masa lemnoasa licitata 750 

 2 Excedent la data de 31 decembrie 2017 52 

 Total venituri activitatea economica pe anul 2018 802 

 

Nr. 
crt. 

                                                Cheltuieli mii lei 

1 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor Ocolul Silvic Dorna Candreni 81 

2 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor O.S. Iz.Somesului Mare Sant 438 

3 Transfer sume in bugetul local 117 

4 Cheltueli pentru fondul de accesibilizare 83 

5 Cheltuieli pentru regenerare al padurilor 83 

 Total cheltuieli activitate economica pe anul 2016 802 

 



         Art. 3. Să se aprobe folosirea exedentului in suma de  13 mii lei pentru acoperirea integrala a deficitului 
sectiunii  de dezvoltare. 
         Art. 4. Să se aprobe cuprinderea la partea de venituri a bugetului local, a sumei de 117 mii lei, de la 
activitatea economica. 
        Art. 5. Sa se aprobe lista de investitii pentru anul 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

INTOCMIT, 
Referent superior III 
Singiorzan Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR. 507 / 19.02.2018  

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieili al comunei Parva pe anul 2018 

 

 In sedinţa  Comisiei Studii ,Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului  Public 

si Privat al Comunei,Amenajarea  Teritoriului si Urbanism, de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva 

potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu 

modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2018, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 

susmenţionat  si constăm că : 

Aceasta se incadreaza in 

-  prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de Stat pe anul 2018 şi Legea nr. 273 / 2006 

legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

            - expunerea de motive nr.208 din 22.01.2018, a primarului comunei Parva privind aprobarea 

bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul 2018 ; 

             -  raportul compartimentului de specialitate  nr. 207 din 22 ianuarie 2018 ; 

  - Anuntul nr.209/22.01.2018,procesul verbal de afisare nr.210 din 22.02.2018 si procesul verbal de 

constatare nr.508 din 19.02.2018; 

  - Raportul favorabil al Comisiei Studii ,Activitati Economico-Financiare si Administrarea 

Domeniului  Public si Privat al Comunei,Amenajarea  Teritoriului si Urbanism,nr.507/19.02.2018; 

             - scrisoarea-cadru nr. 443420/9.11.2017 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind 

contextul macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2018 si a estimarilor 

pentru anii 2019-2021, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

             - Hotărârea nr. 13 din 31.01.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale pe anul 

2018 a fondului constituit la dispozitia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud , conform prevederilor art.6, 

alin3,lit.b din Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019 – 2021 ; 

              - Decizia 1 din 10.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale și finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau a 

indemnizațiilor lunare, finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili 

petrolieri, pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul 

stimularii participarii in invatamantul prescolar, a sumelor destinate finantarii serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor, a finantarii creselor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri pe 

anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 – 2021 ; 

              - Decizia nr. 3 din 5.02.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unități adminstrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor învățământului preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 104,alin2, lit.b si d din 

Legea educatiei nr. 1/2011 pentru anul  2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 ;  

             - Contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 din 14.12.2016 semnat cu AFIR Satu – 

Mare pentru obiectivul „Modernizare si Extindere Retea de Apa si Extindere Retea de Canalizare in 

comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud „ ; 



              - adresa BNG-STZ nr. 529/06.02.2018  a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj 

Napoca, Administraţia judeţeană a finanţelor publice Bistriţa – Năsăud prin care se comunică repartizarea  

pe trimestre a cifrelor de buget pe anul 2018 ; 

             - prevederile HCL  nr.61 din 29.11.2017  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  

2018 ;   

             - prevederile HCL nr. 62 din 29.11.2017 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate 

de persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2018 ;   

             - adresa nr.13174/13.11.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce se 

va exploata in anul 2017 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri pe 

anul 2018 ; 

              - adresa nr. 538/30.01.2018 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se 

comunica  cantitatea de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2018  prin Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare RA  Sant ;  

              - adresa Scolii gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 52 din 31.01.2018 prin care ni se solicita 

sume pentru unele cheltuieli care se suporta din bugetul local al comunei ; 

               - adresa nr. 126/13.02.2018 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 

2018 ; 

               - adresa nr. 367/16.01.2018 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018; 

               - adresa Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2018 ; 

              - adresa nr. 3/25.01.2018 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata 

cotizatiei pentru anul 2018 ;                  

              În conformitate cu: 

              - prevederile art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a , art. 25, art. 26, art. 32(1), (2), art. 33 (1) – (5), (7)      - 

(9), art. 39, art. 41, art.42, art. 44 (1), art. 45, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 

               - prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

- prevederile art.36(2)lit.b,(4)lit.a, art.45(2)lit.a,(4), art.63(1) tits, (4) lit.a si b din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, 

 

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de 
la vot din totalul de_____prezenti. 

 

                   PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 

                                              RUS I. IOAN I          CALUS TOADER-VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


