
            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                          
CONSILIUL LOCAL PARVA                                                                                      
 

HOTĂRÂRE   
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de  30.09.2019 
 
Consiliul Local al comunei  Parva, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2019 in prezenta a 

10 consilieri din totalul de 10 in functie, 
 
         Având în vedere: 
         - Raportul nr. 3100 din 22 noiembrie 2019  întocmit de compartimentul de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  
         - Contul de executie incheiat la data de 30 septembrie 2019  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
          - Referatul de motivare a primarului nr. 3101 din 22 noiembrie  2019. 
          - Avizul favorabil nr. ____ din 29.11.2019  al Comisiei de specialitate,Studii,Prognoze Buget 
Finante… din cadrul Consiliului Local al comunei Parva, județul Bistrița - Năsăud; 
         În conformitate cu: 
              - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) ,alin. (4) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. 
a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

         Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 30.09.2019 conform 
raportului atașat. 
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul și 
compartimentul impozite si taxe locale,finante-salarizare din cadrul Primariei Comunei Parva. 
         Art. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu : voturi „pentru” 10 din cei 10 consilieri in functie. 
         Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului Comunei Parva 
și se comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu:        
              - Primarul comunei Parva, 
              - Compartimentul impozite si taxe locale,finante-salarizare; 
              - Instituția Prefectului județului Bistrița- Năsăud. 
 
              Președinte de sedinta                                 Contrasemnează secretar general UAT Parva 
               Calus Toader-Vasile                                                                                 Calus  Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nr.54 din 29.11.2019 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
Nr. 3.100 din 22.11.2019 

 
 

RAPORT PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 30.09.2019 
 
         I.    Venituri buget local 
 

         Pentru anul 2019 s-a prevăzut, in bugetul primariei comunei Parva, a se realiza suma de 22.961.000 lei la 
partea de venituri din care pe trimestrul III avem suma de 17.119.000 lei şi suma de 25.840.000 lei la partea de 
cheltuieli, din care pentru trimestrul III avem suma de 19.998.000 lei. Diferenta dintre partea de venituri si 
partea de cheltuieli  este in suma de 2.879.000 lei si reprezinta soldul anului  2018 care se afla reflectat pe anul 
2019 in partea de cheltuieli a sectiunii de dezvoltare. Incasarea veniturilor  pentru  trimestrul III al anului 2019 
este in suma de  12.848.367 lei care raportat la evaluarea bugetara reiese un procent de 75,05 %.  

         Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval.	bug. 

	trim.III.2017	
 

     Realizat 
la 30 sept 2019 
     - lei - 

% 

1. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 141.000 129.267 92 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit.  188.000 192.352 102 
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Jud. 
100.000 56.111 56 

4. Impozite și taxe pe clădiri.  39.000 35.114 90 
5. Impozitele și taxele pe teren.  106.000 92.754 88 
6. Taxe judiciare de timbru 12.000 3.908 33 
7. Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor  
 

14.000 
 

0 
 

0 
8. Sume defalcat din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 
cheltuielilor. 

 
214.000 

 
173.600 

 
81 

 9. Sume defalcate din  TVA pentru echilibrare. 1.861.000 1.856.000 100 
10. Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport. 148.000 108.236 73 
11. Alte taxe 3.000 10.373 3 
12. Concesiuni  si închirieri  84.000 20.449 24 
13. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 1.000 0 0 
14. Taxe extrajudiciare de timbru 2.000 3.717    

186    15. Venituri din amenzi. 49.000 32.203 66 
16. Venituri de la păduri.  357.000 - - 
17. Taxe speciale (salubritate si taxa apa).  

  
 

98.000 
 

97.197 
 

99 
18. Alte venituri 2.000 2.000 1 
19. Subventii primite din Fondul de Interventie al 

Guvernului 
 

100.000               100.000    
100 20. Subvenții pentru încălzire 0 1.016 0 

21. Subvenții pentru finanțarea proiectelor depuse din 
PNDL 
(scoala, centru civic, poduri ) 

      
        
6.058.000 

 
4.112.456 

                    
     
68 22. Subventii din Fondul AFIR              

24.000 
884.897        

4 23. Sume de  primit de la FEADR pentru proiecte 
europene  
(apa, canal ; drumuri forestiere ) 

 
7.518.000 

                   
2.057.235 

     
     
27   24. Sume folosite din excedentulanului anterior pentru 

sectiunea dedezvoltare 
  

2.879.482 
_ 

  
TOTAL VENITURI la 30 septembrie  2019 

 
17.119.000 

          
  12.848.367 

 
 

 
75,0
5  



 
Referitor la întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2019 se fac următoarele precizări: 
         - Nivelul veniturilor proprii pe anul în curs se stabileşte la nivelul realizărilor din anul anterior, 
daca în ultimii doi ani veniturile au fost realizate sub nivelul de 97 %. La primaria comunei Parva 
,procentul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani a fost sub 97%. 
         - Din acest motiv, prevederile bugetare pe 2019 sunt sub nivelul real al impozitelor şi taxelor 
locale, stabilite prin matricolă pentru anul 2019 conform legii. 

 
         II.     Cheltuieli 
 
         Pentru anul 2019 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 25.840.000 lei din care  pentru trimestrul 
III avem  suma de 19.998.000 lei  si am  realizat  suma de 9.646.168 lei în procent de 48,24 % . 
 
Pe capitol de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 
Nr. 
crt. 

Sursa de cheltuieli Prevăzut 
tr.III 

2019lei 

Realizat 
tr. III 

lei 

% 

1. Autorități executive, din care 880.000 774.526 88 
 Salarii 713.000 654.159 92 
          Materiale din care: 167.000 120.367 72 
 - furnituri birou  1.177  
 - materiale pentru curatenie   -  
 -apa canal salubritate  1.279  
 -incalzit si iluminat  4.801  
 - carburanti si lubrefianti  4.471  
 - telefonie  19.628  
 - alte materiale   -  
 - alte bunuri si servicii  -  
 - obiecte de inventar  5.712  
 - deplasari 

 
 6.697  

 - pregatire profesionala  900  
 
 

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii(programe inf) 
iinmiiinfoinformatice 

 75.701  
2. Alte servicii publice generale (fond de rulment)     -       - - 
3. Cultura, din care: 761.000 27.315 4 
 - cheltuieli materiale ( consum apă, iluminat, 

zugraveli) 
6.000   3.866 64 

 Biblioteci comunale (rafturi carti pentru biblioteca) 11.000 10.000 - 
 - alte cheltuieli (sume pentru culte ) 10.000 10.000 - 
 Parc tematic 699.000 3.449 - 
 Constructie capela mortuara 35.000 -  

4. Asistență socială în caz de invaliditate din care : 
 
  

1.089.000 1.071.729 98 
 - salarii 776.000 773.806 100 

 - indemnizații 297.000 296.907 100 
 - ajutor social pentru incalzirea locuintei 6.000 1.016 17 
 -ajutoare de urgenta 10.000 - - 

5. Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: 7.137.000 2.855.949 40 
 - iluminat public 19.000 15.446 81 

 - consum apa 8.000 7.371 92 
 -alte	cheltuieli	(	taxe,	avize	,	autorizatii,	intretinere	

iluminat) 
57.000 33637 59 

 -	investitii	(	Modernizare	si	extindere	alimentare	cu	
apa,extindere	electrificare,	modernizare	iluminat	public)																																												
) 

    7.053.000 2.799.494 40 

6. Salubritate si gestiunea deseurilor din care : 917.000 472.315  52 
 -cotizatii, autorizatii,  10.000 9.500 95 
 alte cheltuieli ( colectare si transport deseuri ) 27.000 18.815 70 
 Investitii (Modernizare si etidere retea de canalizare) 888.000 444.000 50 



  7. Drumuri și poduri din care: 6230.000 3.540.611 57 
 - reabilitare infrastructura program inundatii 100.000 -  
 -masuratori topo drumuri si poduri pentru inscriere 

in C.F., avize 
 

110.000 
 

40.426 
 

37 
 - investiții pt. obiectivele  „Modernizare 

poduri,modernizare drum forestier” 
 

6.020.000 
 

3.500.185 
 

58 

8. Alte acțiuni economice 892.000 705.352 79 
 - salarii pentru angajatii de la Centrul tutistic 43.000 38.707 90 
 - cotizatie GAL, programe informatice 60.000 42.958 72 
 - modernizare centru civic 789.000 623.687 79 
 

9. 
Învățământ,(din bugetul local s-a acordat suma de 81 
mii lei pentru plata chiriilor, transport,  burse, )  

 
2.092.000 

 
198.370 

 
9 

 - materiale 203.000 140.567 69 
 -tichete  sociale pentru copiii din gradinita , ajutoare 

sociale in numerar (cornul pentru copii si sume 
pentru copiii cu nevoi speciale ) 

 
77.000 

 
28.600 

 
37 

 - burse 17.000 14.320 84 
 - investitii (modernizare Scoala gimnaziala +Sf 

gradinita cu 4 sali de clasa ) 
 

1.795.000 
 

14.883 
 

1 
 Total cheltuieli la data de 30 septembrie 2019    

  19.998.000 
 

9.646.167 
 

48 
 
III  VENITURI  ACTIVITATE  ECONOMICA 
      Pentru anul 2019 am estimat sa incasam, la activitatea economica venituri in valoare de 1.320.000 
lei  din care  pentru trim. III avem suma de 913.000 lei si am incasat suma de 634.168 lei in procent 
de 69,46 %.  
Situatia veniturilor se prezinta astfel : 
 
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Drepturi 
constat. 
 

Reali- 
zat 

% 

1. Incasari masa lemnoasa licitata 2019     913.000 - 634.168 69 

2. Excedentul anului precedent 2018     117.000 - 53.000  45 

 
IV  CHELTUIELI ACTIVITATE ECONOMICA 
        
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Drepturi 
constat. 
 

Reali- 
Zat 

% 

1. Plata paza padurilor , impaduriri ,impozit profit si 
taxa pentru mediu 

 
1.030.000 

 
- 

 
520.929 

 
51 

 Total la 30 septembrie 2019 1.030.000  520.929  
 
    La 30.09. 2019 se înregistrează următoarele disponibilităţi:  

- Excedent buget local la data de 30 septembrie  2019                            - 3.202.200 lei ;   
      din care : - sectiunea de functionare                                                      -    654.350 lei 
                      - sectiunea de dezvoltare                                                       - 2.547.850 lei 
- Excedent activitate economica la data de 30 septembrie 2019              -   166.239 lei ;  

Total la data de 30 septembrie 2019                                                     3.368.439 lei. 
 
 
                                               Compartimentul financiar contabil,                               
                                                            Singiorzan  Catalina 



 
 
        

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
PRIMAR 

Nr. 3.101 din 22 noiembrie 2019 
 
 
 

REFERAT  DE MOTIVARE   
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de 30.09.2019 
 
Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
              - raportul de specialitate nr. 3.100 din 22 noiembrie  2019  al Compartimentului financiar-
contabil privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 30.09.2019; 
              - contul de executie incheiat la data de 30 septembrie 2019  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
 
         În conformitate cu 
              - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) ,alin. (4) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) 
lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

MOTIVEZ : 
         Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la  data de 
30.09.2019 conform raportului atașat. 
 
 
 
 
                                                                            PRIMAR 
                                                                        Strugari  Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
 Nr. 2.451 din  22.08.2017 

 
RAPORT   

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 
al comunei Parva la 30.06.2017 

 
 
Contabilul primăriei comunei Parva 
         Având în vedere: 
              - contul de executie incheiat la data de 30 iunie 2017  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
         În conformitate cu 
              - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PROPUN: 
         Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la data de 
30.06.2017 conform raportului atașat. 
 
 
                                                                CONTABIL 
                                                         Singiorzan Catalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ROMÂNIA 
Judeţul Bistriţa – Năsăud 
Primăria Comunei Parva 
Nr. 3100 din 22.11.2019 
 
 
 
 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE 
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva 30.09.2019 
 



 
 

        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.141, coroborat cu art.221 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  
azi_____________2019, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

Având în vedere: 
              - Contul de executie incheiat la data de 30 septembrie 2019  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
          - Referatul de motivare a primarului nr. 3101 din 22 noiembrie  2019. 
          
         În conformitate cu 
              - prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              - prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) ,alin. (4) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. 
a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
                                                               
                                                                      HOTARASTE 
  Se aproba propiectul de hotarare sus mentionat cu votul pentru a ____consilieri, 
___impotriva,____abtineri din totalul de _____consilieri prezenti. 
 
 
 
            PRESEDINTE ,                                                  SECRETAR, 
              Rus Ioan I                                                  Calus Toader Vasile 
	


