
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

 

HOTÂRARE 
privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2020 
         

Consiliul local al comunei Parva, întrunit în ședinta ordinară din data de 19 februarie  2020 în prezența a 9 
Consilieri din totalul de 10 ăn funcție; 

        
         Având în vedere:           

             - raportul compartimentului de specialitate nr. 262/30.01.2020 cu privire la aprobarea bugetului 

general de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 

             - referatul de motivare nr.263 din 30.01.2020,a primarului comunei Parva privind aprobarea 

bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul 2020; 

  - Anunțul nr.259 din  30/01/2020  și procesul verbal de afisare a proiectului bugetului local general  

de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2020, la sediul comunei Parva, nr. 162, înregistrat sub 

nr.260 din 30.01.2020;                                                                 

              - procesul verbal nr.469 din 19/02/2020 privind rezultatul afisarii proiectului general de venituri si 

cheltuieli al comunei parva pe anul 2020; 

             -  raportul  favorabil nr.469 din 19.02.2020 comisiilor de specialitate al consiliului local ; 

             - scrisoarea-cadru nr.465118/16.09.2019 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,privind contextul 

macroeconomnic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 

2021-2023, precum si limita sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

             - Hotărârea nr. 9 din 29.01.2020 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA  pe anul 2020 referitor la „Programul pentru scoli al 

Romaniei „  în județul Bistrița-Năsăud; 

             - Hotărârea nr. 10 din 29.01.2020 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale  in anul 2020 a fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita Nasaud si 

estimarile pentru anii 2021-2023; 

             - Decizia 1/10.01.2020 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 2020 si a estimarilor pentru anii 

2021 – 2023, inregistrata la Institutia Prefectului Bistrita Nasaud cu nr. IIB/792/14.01.2020; 

              - Decizia nr. 4 din 11.02.2020 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 si invatamantul particular si cel confesional , acreditat  

pentru anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023;  

              - 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. 706 din 12.02.2020 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj 

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

trimestre a  cifrelor de buget pe anul 2020; 

             - prevederile HCL  nr. 61 din 23.12.2019 de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2020; 



 

             - prevederile HCL nr. 62/23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizxice si juridice pentru anul fiscal 2020 ; 

             - adresa nr.13969/13.12.2019 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce se va 

exploata in anul 2020 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri pe anul 

2020; 

              - adresa nr. 8009/19.12.2019 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare RA  prin careni se comunica  

cantitatea de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2020  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  

Sant ;  

              - adresa Scolii Gimnaziale „Vasile Scurtu „ Parva nr. 56 din 28.01.2020 prin care ni se solicita sume 

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

               - adresa nr.1127/5.12.2019 a ADI apa-canal prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2020; 

               - adresa nr. 1597/23.12.2019 a ADI deseuri prin care ni se solicita plata cotizatiei pentru anul 2020; 

               - adresa nr. 161/20.12.2019 a Asociatiei GAL Tara Nasaudului prin care ni se solicita plata cotizatiei 

pentru anul 2020 ; 

               - adresa nr. 2/14.01.2020 a ADI „Spitalul Orasenesc Nasaud „ prin care ni se solicita plata cotizatiei 

pentru anul 2020 ; 

               - Dispozitia nr. 58/01.11.2019 a Asociatiei comunelor din Romania prin care ni se comunca 

cotizatia pentru anul 2020 ; 

       

  În conformitate cu:  

- prevederile Legii nr. 5/6.01.2020 privind Bugetul de Stat pe anul 2020 şi Legea nr. 273/ 2006 legea 

finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

            - 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; 

             - revederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

         În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) , alin (2) lit. d), alin 7 lit r), art.139 alin (1), alin (3) lit. e) si art. 

196 alin (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE  

 

         Art.1.(1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2020, 

la venituri în sumă de15.084 mii lei si la cheltuieli in suma de 18.916 lei,conform anexei 1(formular cod 11). 

                  (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 se face cu 

respectarea prevederilor art.14 ,alin.(7) din Legea nr.273/2006,cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Art.2.(1) Se aproba Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole, titluri, paragrafe ,articole de cheltuieli ,la venituri in suma de 14.260 mii lei si la 

cheltuieli in suma de 17.951 mii lei pe anul 2020` conform anexei nr. 2 (formular cod 11/01), dupa cum 

urmeaza.  

         a)-sectiunea de functionare cu venituri in suma de 4.000 mii lei si cheltuieli in suma de 4.000 mii lei; 

         b)-sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 10.260 mii lei si cheltuieli in suma de 13.951 mii lei. 

                  (2) Se aproba bugetul de cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe , articole si 

aliniate pe anul 2020 conmform anexei 3 (cod formular 10/01) ; 

                  (3) Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anul precedent in suma de 3.691 mii lei 

pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare ; 

         Art.3.  (1) Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, la 

partea de venituri defalcate pe capitole si subcapitole  in suma de 824 mii lei  conform anexei 4 (cod formular 

10/02 ). 

                    (2) Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, la 

partea de cheltuieli delalcate pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe articole si aliniate, pe anul 2020 in 

suma de  965 mii lei conform anexei 5 (cod formular 10/02 ). 

                    (3) Se aproba utilizarea excedentului  institutiilor publice si activitatilor finantate integral din 

venituri proprii, din anul precedent, in suma de 141 mii lei pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii 

de functionare. 



 

         Art. 4. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2020 pe grupe de investitii si surse de finantare 

conform anexei nr.  6 (cod formular 14 ). 

         Art. 5. Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii pentru anul 2020 conform 

anexei 7 (cod formular 15 ). 

         Art. 6. Se aproba programul sectorial de investitii publice pentru anul 2020 conform anexei 8 (cod 

formular 15.01 ). 

         Art. 7. Anexele 1 – 8 fac parte integranta din prezenta hotarare . 

         Art. 8. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisarea la sediul 

Consiliului local Parva si se va publica pe site-ul primariei comunei Parva . 

         Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a nprezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva.  

         Art.10. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 9 consilieri “pentru”din 9 consilieri prezenti. 

         Art.11.Compartimentul de resort/secretarul General UAT Parva,va comunica prezenta hotarare cu :  

- Primarul comunei Parva ; 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita  

- Institutia prefectului – judetului Bistrita Nasaud ; 

 

 

 

       PREȘEDITE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

          SÎNGIORZAN VASILE                                                         SECRETAR GENERAL UAT, 

                                                                                                                        Ioan  Calus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 din 19 februarie 2020 

 


