
                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

        COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Nr. 671 din  03.03.2017 

RAPORT 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

comunei Parva pe anul 2017 

 

         Singiorzan Catalina, referent superior III 

 

         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. 

             - scrisoarea-cadru nr. 442168/18.01.2017 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind 

contextul macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2017 si a estimarilor 

pentru anii 2018-2020, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

              - adresa nr. 442530/17.02.2017 a Ministerului Finantelor Publice cu privire la definitivarea si 

aprobarea bugetelor locale pe anul 2017 inregistrata la Institutia Prefectului judetul Bistrita Nasaud cu nr. 

IIB5028/07.03.2017  ; 

              - hotărârea nr. 34 din 03.03.2017 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind  

repartizarea pe unități administrativ-teritoriile a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe 

2017 și estimările pe anii 2018-2020. 

              - decizia 3 din 21.02.2017 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 ajutoruluipentru 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 2017 si a 

estimarilor pentru anii 2018 – 2020 ; 

              - decizia nr. 4 din 22.02.2017 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 anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020 ;  

             - contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 din 14.12.2017 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. 1343 din 14.03.2017 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 

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

repartizarea cifrelor de buget pe anul 2017 pe trimestre ; 

             - prevederile HCL  nr.93/16.12.2016  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2017 ; 

             - prevederile HCL nr. 94/16.12.2016 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2017 ; 

             - adresa nr.10230/25.01.2017 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 

2017; 

              - adresa nr. 449/31.01.2017 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se comunica  

cantitatea de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2017  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  

Sant ;  

              - adresa Scolii gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 220 din 2 .03.2016 prin care ni se solicita 

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

 



               - adresa nr. 139/7.02.2017 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2017 

; 

 

               - adresa nr. 3078/19.12.2016 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2017 

; 

 

               - adresa nr. 18/2.02.2017 a Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei 

pentru anul 2017 ; 

 

              -  adresa nr. 1/27.01.2017 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata 

cotizatiei pentru anul 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; 

         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 2017, dupa cum 

urmeaza: 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2017, în sumă de 5.467 mii lei; 

Nr. 

crt. 
Venituri Mii lei 

1 Impozit pe venit din transferurile de proprietate                 2 

2 Impozite și taxe proprietate (imp. cladiri + imp. teren intrav. si extravilan) 166 

3 Taxă pe utilizarea bunurilor ( mijloace transport pers. fizice si juridice)   66 

4 Alte impozite și taxe locale   22 

5 Venituri din  proprietate ( concesiuni )  41 

6 Taxe extrajudiciare de timbru   1 

7 Amenzi 55 

8 Diverse venituri (taxe speciale + alte venituri) 38 

9 Venituri din păduri     286 

10 Sume din cote defalcate din impozit pe venit 484 

11 Cote defalcate din impozitul pe venit 121 

12 Subvenții de la bugetul de stat pentru încălzire 31 

 

13 

Subventii de la bugetul de stat pentru „Modernizare strazi in comuna 

Parva” 

0 

 

  14 

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de învățământ – 

salarii 
 

    1.340     

 

   15 

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale la 

învățământ 
 

   146 

16 Sume defalcate din TVA  CES (cerinte educationale speciale ) 7 

17 Sume defalcate din TVA pentru tichete gradinita 40 

18 Sume defalcate din TVA conf. Legii nr4. 85/2016 15 

19 Sume defalcate din TVA pentru asistență personală 709 

20 Sume defalcate din TVA pentru încălzire la Legea 416 / 2001  9 

21 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 511 

22 Sume FEADR 1.242 

23 Excedent             135 



 Total venituri buget local din care :            5.467 

 Venituri proprii            677 

 

Nr. 

crt. 
Cheltuieli Mii lei 

1 Primărie din care:    701 

                            - salarii  517 

                            - cheltuieli materiale 180 

                            - cheltuieli de capital     4 

2 Învățâmânt din care:          1.641 

                                  - salarii     1.355 

                                  - cheltuieli materiale             224 

                                  - burse   15 

                                  - tichete gradinita   40 

                                  -cheltuieli CES 7 

3 Alte servicii publice general (fond rezerva la disp. consiliului local) 10 

                                     fond rezerva la dispozitia consiliului local 10 

5 Cultura, recreere si religie  50 

                                    plata rafturi pentru biblioteca 10 

                                     consum curent electric caminul cultural 5 

                                    reparatii curente camin cultural 10 

                                     SF infiintare si amenajare parc tematic 15 

                                    sume acordate pentru culte 10 

6 Asistenta sociala                                   749 

                                    salarii asistenti personali 492 

                                    indemnizatii persoane handicap  217 

                                    ajutor incalzirea locuintei(populatie si ajutor social)         40 

7 Alimentare cu apa 1.003 

                                  cheltuieli materiale si servicii ( cotizatie ADI = 9 mii 

lei,atorizatie apa + avize + 12 mii lei, consum apa = 16 mii lei, consum 

curent electric statia de epurare si statia de pompe =15 mii lei) 

 

55 

                        Modernizare si extindere alimentare cu apa   + S.F.                       948 

8 Iluminat public si electrificari rurale 28 

                                  consum curent electric iluminat public 26 

                                  cheltuieli intretinere iluminat public  2 

                                  cheltuieli de capital(electrificare Valea Paltinului)  

 
 

9 Protectia mediului         519 

                                cotizatie ADI deseuri 9 

                                cheltuieli colectare deseuri 23 

                                pubele + saci menajeri pt. deseuri selective 16 

                              cheltuieli de capital ( SF extindere canalizare + lucarari) 471 

10 Drumuri si poduri  216 

                                taxe + avize    30 

                                S.F. –uri pentru drumuri 186 

11 Strazi             364 

                                cheltuieli materiale si servicii (avize ape si mediu)  30 

                                Cheltuieli de capital (Modernizare strazi )    334 

12 Turism 58 

                                salarii  52 

                                cheltuieli materiale si servicii   6 

13 Alte actiuni economice 128 



                                cheltuieli materiale (materiale ISU )  2 

                                cotizatie ADI spital   2 

                                cotizatie GAL Feldru 10 

                                cotizatie Acor (cotizatie 6 mii lei + plata audit 12 mii) 18 

                                semn intrare in comuna 36 

                                cheltuieli de capital PUG 10 

                                cheltuieli de capital CADASTRU 52 

   

 TOTAL cheltuieli buget local          5.673 

          
 2. Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii economice pe anul 2017 la suma de 1.324 mii lei; 

 

Nr. 

crt. 
                                                 Venituri    mii lei 

 1 Incasari masa lemnoasa licitata 828 

 2 Excedent la data de 31 decembrie 2015 564 

 Total venituri activitatea economica pe anul 2016    1.392 

 

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 459 

3 Transfer sume in bugetul local 286 

4 Cheltueli pentru fondul de accesibilizare       183 

5 Cheltuieli pentru regenerare al padurilor       383 

 Total cheltuieli activitate economica pe anul 2016   1.392 

 

         Art. 3. Să se aprobe lista obiectivelor de investiții pe anul 2017. 

         Art. 4. Să se aprobe folosirea exedentului in suma de  135 mii lei pentru acoperirea integrala a 

deficitului sectiunii  de dezvoltare. 

         Art. 5. Să se aprobe cuprinderea la partea de venituri a sumei de 286 mii lei, suma ce reprezinta 70% 

din soldul activitatii economice la data de 31 decembrie 2016. 

 

CONTABIL, 

Singiorzan  Catalina 
 


