
	
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2019 (rectificare nr. 1 ) 
 
        Consiliul local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara din data de 19 iunie 2019,  in prezenta a 
10 consilieri din totalul de 11 in functie , 
 
									Având	în	vedere:	
														-	 prevederile	 Legii	 nr.	 50/15.03.2019	 privind	 bugetul	 de	 Stat	 pe	 anul	 2019	 şi	 Legea	 nr.	 273	 /	 2006	 legea	
finanţelor	publice	locale	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	
														-	expunerea	de	motive	a	primarului	comunei	Parva	nr.	1670	din	14	iunie2019	;	
            - raportul compartimentului de specialitate  nr. 1669 din 14 iunie 2019 ; 
            -raportul de avizare nr. 1681 din 18.06.2019 al comisiei studii, Ptognoze, Buget-Finante, 
Administrarea domeniului public si privat al localitatii si Urbanism ;	
													-	contractul	de	finantare	nr.	2309	din	16	martie	2018	incheiat	cu	M.D.R.A.P.	pentru	obiectivul	„Modernizare	
poduri	peste	raul	rebra	in	comuna	Parva,	judetul	Bistrita	Nasaud	;		
													-	extrasul	de	cont	din	data	de	11	 iunie	care	atesta	 faptul	 ca	M.D.R.A.P.	ne-a	 transferat	 ,	 in	bugetul	 local	 ,	
suma	de	2.118.907,63	lei	,	suma	necesara	pentru	plata	lucrarilor	pentru	obiectivul	„Modernizare	poduri	peste	raul	
Rebra	in	comuna	Parva,	judetul	Bistrita	Nasaud	;	
												-	 factura	nr.	 6912/30.04.2019	emisa	de	 catre	 SC	Dimex	2000	Company	 SRL	Rebrisoara	prin	 care	 se	 atesta	
faptul	ca	s-au	efectuat	lucrari		la	obiectiovul	mai	sus	amintit	care	trebuie	decontate	;	
													-	prevederile	HCL		nr.24	din	28.06.2018		de	stabilire	a	impozitelor	si	taxelor	pentru	anul	fiscal		2019	;			
													-	 prevederile	 HCL	 nr.	 51	 din	 11.12.2018	 privind	 stabilirea	 cuantumului	 taxelor	 speciale,	 datorate	 de	
persoanele	fizice	si	juridice	pentru	anul	fiscal	2019	;												
		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 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) coroborate cu art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215 / 2001, republicată: 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 . Se aproba rectificarea (majorarea )  bugetului local al comunei Parva  pe anul 2019 , dupa 
cum urmeaza : 
 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL                                   600 mii lei d.c :           
 
Subventii pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala  - 600 mii lei 
 

b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                       600  mii lei d. c. :                                                    
 
Cap. 84.02 „ transport rutier”( drumuri si poduri ) se majoreaza cu suma de 600 mii lei 
pentru plata lucrarilor efectuate la obiectivul „Modernizare poduri peste raul Rebra in comuna Parva,  
judetul Bistrita Nasaud „; 
 
 
                                                            



- mii lei  - 
   
																								INDICATORI	
 	

Buget 
initial 

Crestere 
	

Total buget  
Rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
22.142 

	
600	

 
22.742 

        VENITURI PROPRII 1.201  1.201 
 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 166  166 
 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

 
237 

 
 

 
237 

Cap. 04.02.05 – sume repartizate din Fondul la dispozitia C.J. 100  100 
 Cap. 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                           cheltuielilor descentralizate la nivelul 
                           comunelor, oraselor, municipiilor 

 
214 

 
 

 
214 

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

 
2.320 

 
 

2.320 
 

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

 
24 

 24 
 

Cap. 42.02.65 – subventii pentru finantarea  din fonduri PNDL        8.061 600 8.661	

Cap.43.02. 31 -  subventii de la alte administratii 24  24	

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

 
9.795 

 9.795 
 

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 25.021 600 25.621 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „ 1.204  1.204 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „ 20 	 20 
Cap. 65.02 „Invatamant „ 3.084  3.084 
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „ 1.127  1.127 
Cap. 68.02 „Asistenta sociala „ 1.605  1.605 
Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „ 7.834  7.834 
Cap. 74.02 „ Protectia mediului „ 932 	 932 
Cap. 84.02. „Transporturi „ 7.915 600 8.515 
Cap. 87.02 „Alte activitati economice „ 1.300  1.300 
  Art. 2  - Se majoreaza lista de investitii cu suma de 600 mii lei la cap. 84.02. 
 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 : 10 voturi „pentru „ 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 
                        Scurtu P. Vasile                                                                      Secretar   Calus  Ioan 
	
	
	
Nr.31	
Din	19.06.2019.	


