
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de  30.06.2017 

 

         Consiliul Local al comunei  Parva, întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2017,in prezenta a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie.  

 

         Având în vedere: 

          - raportul nr. 2.451  din 22 august 2017  întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  

         - Contul de executie incheiat la data de 30 iunie 2017  de catre Trezoreria Nasaud care corespunde cu 

datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 

          - expunerea de motive a primarului nr. 2.452 din 22 august  2017 a primarului comunei Parva,d-nul 

Strugari Ioan. 

           - Avizul favorabil nr. 2515 din 30.08.2017  al Comisiei de specialitate pentru  Studii,Activitati 
Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism 

din cadrul Consiliului Local al comunei Parva, județul Bistrița - Năsăud; 

 

         În conformitate cu 

          - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completăril ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a),art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicata,cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

         Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 30.06.2017 conform 

raportului atașat. 

        Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul și d-na 

Singiorzan Catalina-referent superior III din compartimentul impozite sit axe locale,finante-salarizare. 

         Art. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu : voturi „pentru” 10 din cei 11in functie. 

         Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului Comunei Parva și se 

comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu: 

              

- Primarul comunei Parva, 

                        - Compartimentul financiar contabil 

                        - Instituția Prefectului județului Bistrița- Năsăud. 

 

              Președinte de sedinta                                     Contrasemnează secretar 

       Scurtu P.Vasile                                                     Calus Ioan 
 

 

 

 

 

 

 

Nr.42 

Din 30.08.2017. 

 



 

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.2515/ 30.08.2017 

 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 

 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 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  30.08.2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

Acesta se încadrează în:      

             - raportul nr. 2.451  din 22 august 2017  întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  

         - Contul de executie incheiat la data de 30 iunie 2017  de catre Trezoreria Nasaud care corespunde cu 

datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 

          - expunerea de motive a primarului nr. 2.452 din 22 august  2017 a primarului comunei Parva,d-nul 

Strugari Ioan.         

          - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completăril ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a),art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicata,cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

          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 

 


