
ROMANIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA                                                                                            
 
 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri şi cheltuieli al 
comunei Parva pe anul 2017 (rectificare nr. 4) 

 
Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta extraordinara din data de  19 decembrie   2017 in prezenta a 10 

consilieri din totalul de 11 in functie 

 
         Având în vedere: 
              -  prevederile Legii nr. 6/16.02.2017 privind Bugetul de Stat pe anul 2017 şi Legea nr. 273 / 2006 Legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  
              - HCL nr.23/28.03.2017 de adoptare a bugetului general de venituri si cheltuieli pentru anul 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
si a HCL nr. 93/15.12.2016 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 ; 
              -  raportul compartimentului de specialitate nr.3.914din 19 decembrie   2017 ; 
              -  expunerea de motive a primarului comunei  Parva nr.3.915 din 19 decembrie  2017 ;                     
              - adresa nr.BNG_STZ-5263/19.12.2017 din 19.12.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Bistriţa – Năsăud prin care ni se comunica Decizia nr. 23/19.12.2017 privind  repartizarea pe 

unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2017, in suma de  35 mii lei    pentru finantarea  
cheltuielilor cu salariile a  cadrelor didactice ; 

 -raportul favorabil al Comisiei de specialitate; Studii,Activitati Economico-Financiare si 

Administrarea Domeniului Public si PrivatComunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism inregistrat sub nr. 

3925 din 19.12.2017; 

 
          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; 
 
          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. Se  aproba rectificarea (majorarea ) bugetului local  de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2017,  cu suma de  35 mii lei dupa cum urmeaza : 
 
I.   VENITURI   BUGET  LOCAL  = 35  mii lei din care : 
 

a) – sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor,  

comunelor si municipiilor  pe anul 2017 ,pentru plata cheltuielilor de personal si a hotararilor judecatoresti a 
invatamantului preuniversitar de stat in suma de 35 mii lei ; 
 
II.   CHELTUIELI  BUGET  LOCAL   = 35  mii lei din care :  
 
- cap. 65.02 „invatamant „ se majoreaza  cu suma  de 35  mii lei  pentru plata cheltuielilor de personal  din  
                      invatamantul preuniversitar de stat ; 
   
 



 
-  mii lei  - 

   
                        INDICATORI 
  

Buget 
initial 

Crestere 
 

Total buget  
rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
5.716 

 
35 

 
  5.751 

        VENITURI PROPRII 677  677 

 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 121   121 

 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

 
538 

 
 

 
538 

 Cap. 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                           cheltuielilor descentralizate la nivelul 
                           comunelor, oraselor, municipiilor 

 
2.600 

 
35 

 
2.635 

Cap. 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
                          bugetului local 

 
507 

 
 

 
507 

Cap. 42.02.34 – Subventii de la bugetul de stat pentru 
                           incalzirea locuintei 

 
31 

  
  31 

Cap. 48.02.04 – Sume FEADR (Modernizare si extindere retea de 
                         apa si extindere retea de canalizare in com.Parva) 

 
1.242 

  
1.242 

    

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 5.851 35 5.886 

Cap. 51.02 „Autoritati executive „ 707   707 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „ 0  0 

Cap. 65.02 „Invatamant „ 1.930 35  1.965 

Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „ 51       51 

Cap. 68.02 „Asistenta sociala „ 794                      794 

Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „(alimentare cu apa) 1.075              1.075 

Cap. 74.02 „ Protectia mediului „ 503       503 

Cap. 84.02. „Transporturi „ (drumuri, poduri, strazi ) 663  663 

Cap. 87.02 „Alte activitati economice „ 128    128 

 

   
 Art. 2  - Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si  
              compartimentul financiar contabil ; 
 Art. 3  - Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 10 voturi „pentru „ din 10 consilieri prezenti; 
 Art. 4  - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisarea la vizierul din sediul  
              primariei comunei Parva si orice alte mijloace, si comunicata de catre secretarul comunei 
              Parva  cu : 
                                   - Institutia prefectului , judetul Bistrita Nasaud 
                                   - Administratia judeteana a finantelor publice Bistrita Nasaud 
                                   - Trezoreria Nasaud 
                                   - Primarul comunei Parva 
                                   - Compartimentul financiar- contabil 
                                   - Site : www.primariaparva.ro                       
 
                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE, 
                        Singiorzan   Vasile                                                                                   Secretar  Calus  Ioan 
 

 

 

NR. 67 

DIN 19.12.2017. 


