
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA  PARVA 
NR. 3312 DIN 5.12.2018 

 
 

RAPORT 
privind rectificarea  bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2018 
 

Singiorzan Catalina, referent superior III 
 
         Având în vedere: 
 
           -adresa Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr. 24612/28.11.2018 prin care ni se comunica HCJ 
nr.167/27.11.2018, prin care ni se aloca suma de 100 mii lei din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, incasate suplimentar in anul 2018 ; 
           -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 locale pentru anul 2018 ;           

-prevederile Legii nr.2/2018 cu privire la  bugetul de stat pentru anul 2018 ;  
        

            În conformitate cu: 
            - prevederile art. 19 alin.(1), art. 20 alin.(1) lit. a) , art. 25, art. 26, art. 32 alin.(1), (2), art. 33 alin. 
(1) – (5), (7) - (9),  art. 36 alin. (1), art. 39, art. 41, art.42, art. 44 alin.(1), art. 45, art. 46 , art. 49 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 alin.(2) lit. b),alin.(4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), alin.(4), art. 63 
alin.(1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată: 
 

CONSTAT: 
 
        Necesitatea aprobarii rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe 
anul 2018 (rectificare nr. 4 ), dupa cum urmeaza : 
 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL                                 100  mii lei d.c :         
                           Sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale       100  mii lei 
                      

b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                     100  mii lei d. c. : 
 
                           Cheltuieli pentru administratia locala 
                           (procurare de obiecte de inventar , cadouri pentru 
                           copiii scolari si prescolari )                                                       67 mii lei 
 
                           Cheltuieli pentru invatamant                                                     3 mii lei 
                                                                                                                                  
                           Cheltuieli pentru iluminat festiv si modernizare 
                            iluminat )                                                                                    30  mii lei 
     
 
 

Referent Superior III, 
Singiorzan  Catalina 

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA  PARVA 
NR. 3313 DIN 5.12.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2018 
 
         Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
 

Referatul  nr. 3312 din data de 05.12.2018  prezentat de Biroul Contabilitate al Primăriei, 
reprezentat prin doamna contabil Singiorzan Catalina ,prin care se arata necesitatea rectificarii de buget 
pentru anul 2018; 
           Adresa Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr. 24612/28.11.2018 prin care ni se comunica HCJ 
nr.167/27.11.2018, prin care ni se aloca suma de 100 mii lei din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, incasate suplimentar in anul 2018 ; 
           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 alin.(1), art. 20 alin.(1) lit. a) , art. 25, art. 26, art. 32 alin.(1), (2), art. 33 alin. 
(1) – (5), (7) - (9),  art. 36 alin. (1), art. 39, art. 41, art.42, art. 44 alin.(1), art. 45, art. 46 , art. 49 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 alin.(2) lit. b),alin.(4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), alin.(4), art. 63 
alin.(1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată: 
 
 

PROPUN: 
 

         Art. 1. Să se aprobe rectificarea (majorarea ) bugetului general  de venituri şi cheltuieli al comunei 
Parva pe anul 2018,  cu suma de 100  mii lei dupa cum urmeaza : 

 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL                                 100 mii lei d.c :                  
                           
                           Sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale       100  mii lei 
                      

b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                     100  mii lei d. c. : 
           
                          Cheltuieli pentru administratia locala 
                           (procurare de obiecte de inventar , cadouri pentru 
                           copiii scolari si prescolari )                                                       67  mii lei 
 
                           Cheltuieli pentru invatamant                                                     3 mii lei 
 
                           Cheltuieli pentru iluminat festiv si modernizare 
                            iluminat )                                                                                    30 mii lei 
 
 
                                                                             Primar,   
                                                                      Strugari  Ioan 
 
 



 
 
            

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 

11.12.2018, in prezenta a 10 consilieri din totalul de  10   in functie. 
 
Avand in vedere : 
 
Raportul  nr. 3312 din data de 05 .12.2018  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. 3313 din 05.12.2018 ; 
           Raportul de avizare nr.3475 din 10 .12.2018 al Comisiei Studii, Prognoze, Buget – Finante, 
Administrarea Domeniului Public si privat al localitatii si Urbanism ; 
           Adresa Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr. 24612/28.11.2018 prin care ni se comunica HCJ 
nr.167/27.11.2018, prin care ni se aloca suma de 100 mii lei din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, incasate suplimentar in anul 2018 ; 
           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 locale pentru anul 2018 ; 
            Prevederile art. 19 , art. 36 alin. (1 ) si art. 49 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 capitol bugetar 
conform art.  art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 ; 

Art. 2. Se aproba utilizarea sumei de 13 mii lei din fondul de  rezerva bugetara  la dispozitia 
autoritatilor locale, pentru premii copii scolari si prescolari conf. art. 36 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 ;       

 Art. 2 . Se aproba rectificarea (majorarea )  bugetului local al comunei Parva  pe anul 2018 , 
dupa cum urmeaza : 

 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL                                 100 mii lei d.c :                                    
                          Sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale       100  mii lei 
                      

b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                      100  mii lei d. c. :                           
                         Cheltuieli pentru administratia locala 
                           (procurare de obiecte de inventar , cadouri pentru 
                           copiii scolari si prescolari )                                                        67  mii lei 
                           Cheltuieli pentru invatamant                                                      3 mii lei 
 
                           Cheltuieli pentru iluminat festiv si modernizare 
                            iluminat )                                                                                    30  mii lei 



              
- mii lei  - 

   
                        INDICATORI 
  

Buget 
initial 

Crestere 
 

Total buget  
rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
20.230 

 
100 

 
20.330   

        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 

 
100 

 
521 

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

 
1.292 

 
 

 
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 : 20.243 100 20.343 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „  1.093 80  1.173 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „      13 -13 0 
Cap. 65.02 „Invatamant „ 3.092 3  3.095 
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „     525      525 
Cap. 68.02 „Asistenta sociala „   1.174    1.174 
Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „   4.610 30 4.640    
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 „ a 10 consilieri 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 impozite sit axe,financiar-salarizarel 
                                    -Site : www.primariaparva.ro                       
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                 Calus Toader-Vasile                                                                     Secretar   Calus  Ioan 

Initiator Primar, 
Strugari Ioan 

 
 

 
Nr. 52 
din 11 decembrie 2018. 
 



 
 

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. 3375/ 10.12.2018  

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 

-adresa Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr. 24612/28.11.2018 prin care ni se comunica HCJ 
nr.167/27.11.2018, prin care ni se aloca suma de 100 mii lei din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, incasate suplimentar in anul 2018 ; 
           -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 locale pentru anul 2018 ;           

-prevederile Legii nr.2/2018 cu privire la  bugetul de stat pentru anul 2018 ;  
        

            În conformitate cu: 
            - prevederile art. 19 alin.(1), art. 20 alin.(1) lit. a) , art. 25, art. 26, art. 32 alin.(1), (2), art. 33 alin. 
(1) – (5), (7) - (9),  art. 36 alin. (1), art. 39, art. 41, art.42, art. 44 alin.(1), art. 45, art. 46 , art. 49 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 alin.(2) lit. b),alin.(4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), alin.(4), art. 63 
alin.(1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată: 

 

 

          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 
 
	


