
                 ROMÂNIA                                                                                                                   
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
         COMUNA  PARVA                           
CONSILIUL LOCAL PARVA 
                 

 
HOTARARE 

   
Privind aprobarea rectificãrii bugetului  local al comunei Parva pe anul 2018  

 
Consiliul local al comunei Parva, jud. Bistrita – Nasaud ,intrunit in sedina ordinara din data de 

31.10.2018, in prezenta a 10 consilieri din totalul de 10 in functie  2018 
 
Avand in vedere : 
 
Referatul  nr. 2.954 din data de 31 .10.2018  prezentat de Biroul Contabilitate al Primăriei, 

reprezentat prin doamna contabil Singiorzan Catalina ,prin care se arata necesitatea rectificarii de buget 
pentru anul 2018; 
           Expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 2.955 din 31.10.2018 ; 
           Raportul de avizare nr. 2957 din 31.10.2018 al Comisiei Studii, Prognoze, Buget – Finante, 
Administrarea Domeniului Public si privat al localitatii si Urbanism ; 
           Adresa a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, Administraţia judeţeană a 
finanţelor publice Bistriţa – Năsăud nr. 4052/30.10.2018  prin care se comunică decizia nr. 13/2018 cu 
sumele primite , 158 mii lei ; 
           Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr 5 din data de 19.02.2018  privind aprobarea 
Bugetului comunei Parva  pentru anul 2018 
           Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr 61 din data de 29.11.2017 privind aprobarea 
impozitelor si taxelor pentru anul 2018 ; 
            Prevederile art 19 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile 
ulterioare ;  

Prevederile Legii nr.2/2018 cu privire la  bugetul de stat pentru anul 2018  
Vãzând prevederile art. 36 Alin 1, alin 2  lit.b , alin 4 lit.a   din Legea nr. 215 / 2001 privind 

Administrația publica locala – republicata  
In temeiul art. 45 alin 2 lit a si art 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația 

publica locala – republicata , Consiliul Local Comunei Parva  emite prezenta  
 

HOTARARE 
 Art. 1. Se aproba virarile de credite de la un articol  la altul in cadrul acesluias conform art.  art.49, 

alin5 din legea nr. 273/20067 
 Art. 2 . Se aproba rectificarea (majorarea )  bugetului local al comunei Parva  pe anul 2018 , dupa 

cum urmeaza : 
 

                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL                                 158 mii lei d.c :         
                             
                          Sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                          cheltuielilor descentralizate la nivelul 
                          comunelor, oraselor, municipiilor  destinate 
                          finantarii drepturilor asistentilor  personali ai 
                          persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare        158  mii lei 
                      

b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                     158  mii lei d. c. : 
 
                           Cheltuieli pentru asistenta sociala                                          158  mii lei 
     



 
                

- mii lei  - 
   
                        INDICATORI 
  

Buget 
initial 

Crestere 
 

Total buget  
rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
20.072 

 
       158 

 
20.230   

        VENITURI PROPRII    1.072  1.072 
 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 108   108 
 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

 
421 

 
 

 
421 

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

 
1.134 

 
158 

 
1.292 

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

 
 936 

 
 

 
 936 

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

 
  20 

  
20 

   
Cap. 42.02.65 – subventii pentru finantarea  din fonduri PNDL        5.335  5.335 

Cap. 48.02.04.01 – sume primite in contul platilor efectuate in  
                         anul curent din fonduri PNDR 

 
5.637 

  
5.637 

Cap. 48.02.04.03 –Prefinantari (avans)       5.409               5.409 
  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 20.085 158 20.243 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „  1.093   1.093 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „      13  13 
Cap. 65.02 „Invatamant „ 3.092   3.092 
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „     525      525 
Cap. 68.02 „Asistenta sociala „   1.016 158   1.174 
Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „   4.610  4.610    
Cap. 74.02 „ Protectia mediului „    961  961    
Cap. 84.02. „Transporturi „ 7.870  7.870 
Cap. 87.02 „Alte activitati economice „   905   905 
  
 Art. 3  - Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si  
              compartimentul financiar contabil.  
Art. 4 - Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : voturi „pentru „ 10 din   10 consilieri prezenti. 
Art. 5 - 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 
                           Rus T. Toma                                                                       Secretar   Calus  Ioan 
 
 
Nr. 46 
Din 31 octombrie 2018. 


