
                  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                          PROIECT 
  CONSILIUL LOCAL PARVA                                                                                      
 

HOTĂRÂRE   
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de  31.12.2019 
 
         Consiliul Local al comunei  Parva, întrunit în ședința ordinară din data de,  
 
         Având în vedere: 
         - Raportul nr. 1310 din 2 iunie 2020  întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  
         - Contul de executie incheiat la data de 31 decembrie 2019  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
          - Referatul de motivare a primarului nr. 1311 din 02 iunie  2020. 
          - Avizul favorabil nr. ____ din            al Comisiilor de specialitate 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 31.12.2019 
conform raportului atașat. 
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul și 
secretarul Comunei Parva. 
         Art. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu : voturi „pentru” ____ din cei___ 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 financiar contabil 
              - Instituția Prefectului județului Bistrița- Năsăud. 
 
              Președinte de sedinta                                                               Contrasemnează secretar general 
                                                                                                                                   Calus  Ioan 

Initiator primar, 
Strugari Ioan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1312 din  02.06.2020 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA PARVA 

Nr. 1310 din 02.06.2020 
 

 
RAPORT PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31.12.2019 

 
         I.    Venituri buget local 
 

         Pentru anul 2019 s-a prevăzut, in bugetul primariei comunei Parva, a se realiza suma de 22.142 mii lei la 
partea de venituri şi suma de 25.021 mii lei. In cursul anului 2019 au avut loc mai multe modificari ale bugetului 
,prin rectificari, asa incat la finele anului 2019 prevederile bugetare definitive se ridica lasuma de 23.013 mii lei la 
partea de venituri si la suma de 25.892 mii lei la partea de cheltuieli. Diferenta dintre partea de venituri si partea 
de cheltuieli  este in suma de 2.879 mii lei si reprezinta soldul anului  2018 care se afla reflectat pe anul 2019 in 
partea de cheltuieli a sectiunii de dezvoltare. Incasarea veniturilor  pentru  anul 2019 se ridica la suma de 
14.300.442 lei care raportat la evaluarea bugetara reiese un procent de 62,14 % din veniturile curente. 

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

Sursa venitului Prevăzut 2019 
- lei - 

 Realizat 2019 
         - lei - 

% 

1. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 179.000 178.364 100 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit.  276.000 275.777 100 
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Jud. 
200.000 159.137 80 

4. Impozite și taxe pe clădiri.  51.000 43.939 86 
5. Impozitele și taxele pe teren.  122.000 116.557 96 
6. Taxe judiciare de timbru 20.000 7.207 36 
7. Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor  
 

14.000 
 

13.843 
99 

 
8. Sume defalcat din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 
cheltuielilor. 

 
214.000 

 
202.291 

95 
 

9. Sume defalcate din  TVA pentru echilibrare. 2.325.000 2.325.000 100 
10. Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport. 200.000 129.655 65 

292 11. Alte taxe 4.000 11.692 292  
12. Concesiuni  si închirieri  141.000 66.269 47 
13. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 2.000 0 0 
14. Taxe extrajudiciare de timbru 2.000 5.837    

292   
292  

15. Venituri din amenzi. 72.000 51.777 72 
16. Venituri de la păduri.  457.000 10.000 2 
17. Taxe speciale (salubritate si taxa apa).  

  
 

126.000 
 

127.243 
 

101 
18. Alte venituri 4.000 2.000 50 
19. Subventii primite din Fondul de Interventie al 

Guvernului 
 

100.000               100.000    
100 20. Subvenții pentru încălzire 24.000 13.311 55 

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

      
           8.661.000   

8.661.000 

 
6.330.760 

                           
73   

 22. Subventii din Fondul AFIR              24.000 1.239.695     5   
23. Sume de  primit de la FEADR pentru proiecte 

europene  
(apa, canal ; drumuri forestiere ) 

 
9.795.000 

                   
2.890.088 

    
 30 

 24. Sume din excedentul anului anterior pentru 
sectiunea de dezvoltare 

 
2.879.000 

 
2.878.961 

 
100 

  
TOTAL VENITURI la 31 decembrie   2019 

 
25.892.000 

          
17.179.403   

 
 

 
66 

 
 



 
 
 
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 25.892.000 lei si am realizat  suma de 
13.488.932 lei  în procent de 52,10 % . 
 
Pe capitol de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 
Nr. 
crt. 

Sursa de cheltuieli Prevăzut 2019 
          - lei- 

Realizat 
lei 

% 

1. Autorități executive, din care 1.276.000 1.127.776 100 
 Salarii 954.000 889.119 93 
          Materiale din care: 322.000 238.657 74 
 - furnituri birou  4.766  
 - materiale pentru curatenie   3.055  
 -apa canal salubritate  1.536  
 -incalzit si iluminat  6.547  
 - carburanti si lubrefianti  12.001  
 - telefonie  26.006  
 - alte materiale   -  
 - alte bunuri si servicii  -  
 - obiecte de inventar  5.712  
 - deplasari 

 
 12.024  

 - pregatire profesionala  3.800  
 
 

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

 163.210  
2. Alte servicii publice generale (fond de rulment)     -       - - 
3. Cultura, din care: 1.063.000 63.116 6 
 - cheltuieli materiale ( consum apă, iluminat, 

zugraveli) 
8.000   5.157 64 

 Biblioteci comunale (rafturi carti pentru biblioteca) 11.000 10.000 91 
 - alte cheltuieli (sume pentru culte ) 10.000 10.000   100 
 Parc tematic 999.000 3.449 - 
 Constructie capela mortuara 35.000 34.510 99 

4. Asistență socială în caz de invaliditate din care : 
 
  

1.531.000 1.380.696 90 
 - salarii 1.067.000 987.417     93 

 - indemnizații 424.000 364.748     86 
 - ajutor social pentru incalzirea locuintei 30.000 18.531 62 
 -ajutoare de urgenta 10.000 10.000 100 

5. Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: 7.980.000 3.092.280 39 
 - iluminat public 30.000 21.728 72 

 - consum apa 11.000 9.743 89 
 -alte cheltuieli ( taxe, avize , autorizatii, intretinere 

iluminat) 
65.000 53.972 83 

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

    7.558.000 3.006.837  40 

6. Salubritate si gestiunea deseurilor din care : 925.000 475.585  - 
 -cotizatii, autorizatii,  10.000 9.500 95 
 alte cheltuieli ( colectare si transport deseuri 

) 
27.000 22.085 82 

 Investitii (Modernizare si etidere retea de 
canalizare) 

888.000 444.000 50 



  7. Drumuri și poduri din care: 8.615.000 4.455.078 52 
 - reabilitare infrastructura program inundatii 100.000 100.000   100 
 -masuratori topo drumuri si poduri pentru 

inscriere in C.F., avize 
 

120.000 
 

45.900 
38 

 
 - investiții pt. obiectivele  „Modernizare 

poduri,modernizare drum forestier” 
 

8.395.000 
 

4.309.178 
 

51 

8. Alte acțiuni economice 1.374.000 818.348 60 
 - salarii pentru angajatii de la Centrul tutistic 56.000 53.422 95 
 - cotizatie GAL, programe informatice 75.000 47.627 63 
 - modernizare centru civic 1.243.000 717.299 58 
 

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

 
3.108.000 

 
2.076.053 

 
67 

 - materiale 216.000 212.817 99 
 -tichete  sociale pentru copiii din gradinita , 

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

 
77.000 

 
65.915 

 
86 

 - burse 20.000 20.000 100 
 - investitii (modernizare Scoala gimnaziala +Sf 

gradinita cu 4 sali de clasa ) 
 

2.795.000 
 

1.777.321 
 

64 
 Total cheltuieli la data de 30 septembrie 2019    

  25.892.000 
 
13.488.932 

 
52 

 
III  VENITURI  ACTIVITATE  ECONOMICA 
      Pentru anul 2019 am estimat sa incasam, la activitatea economica venituri in valoare de 1.320 mii 
lei  din care  am incasat suma de 823.636 lei in procent de 62,40 %.  
Situatia veniturilor se prezinta astfel : 
 
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Realizat % 

1. Incasari masa lemnoasa licitata 2019  1.203.000 823.636 68 

2. Excedentul anului precedent 2018     117.000 117.015  100 

 Total la 31 decembrie 2019 1.320.000 940.651 71 

 
IV  CHELTUIELI ACTIVITATE ECONOMICA 
        
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Realizat % 

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

 
1.437.000 

 
800.000 

 
56 

 Total la 31 decembrie 2019 1.437.000 800.000  
 
    La 31.12. 2019 se înregistrează următoarele disponibilităţi:  

- Excedent buget local la data de 31 decembrie 2019                            - 3.690.471 lei ;   
      din care :- sectiunea de dezvoltare                                                       - 3.690.471 lei 
- Excedent activitate economica la data de 31 decembrie 2019              -   140.651 lei ;  

Total la data de 31decembrie 2019                                                      3.831.122 lei. 
 

Compartimentul financiar contabil,                               
                                                                     Singiorzan  Catalina 
 
 



          
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

PRIMAR 
Nr. 1311 din 02. 06. 2020 

 
REFERAT  DE MOTIVARE   

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 
al comunei Parva la data de 31.12.2019 

 
Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
              - raportul de specialitate nr. 1310 din 02 iunie  2020  al Compartimentului financiar-contabil 
privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2019; 
              - contul de executie incheiat la data de 31 decembrie 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 
31.12.2019 conform raportului atașat. 
 
 
                                                                            PRIMAR 
                                                                        Strugari  Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL PARVA                                                                                      
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de  31.03.2020 
 
         Consiliul Local al comunei  Parva, întrunit în ședința ordinară din data de,  
 
         Având în vedere: 
         - Raportul nr. 1313 din 2 iunie 2020  întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  
         - Contul de executie incheiat la data de 31 martie 2020  de catre Trezoreria Nasaud care 
corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei comunei Parva; 
          - Referatul de motivare a primarului nr. 1314 din 02 iunie  2020. 
          - Avizul favorabil nr. ____ din            al Comisiilor de specialitate 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 31.03.2020 
conform raportului atașat. 
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul și 
secretarul Comunei Parva. 
         Art. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu : voturi „pentru” ____ din cei___ 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 financiar contabil 
              - Instituția Prefectului județului Bistrița- Năsăud. 
 
              Președinte de sedinta                                      Contrasemnează secretar 
                                                                                                                                   Calus  Ioan 

Initiator primar, 
Strugari  Ioan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 1315 din 02 .06.2020 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA PARVA 

Nr. 1313 din 02.06.2020 
 
 
                                  RAPORT PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31.03.2020 
 
         I.    Venituri buget local 
 
         Pentru anul 2020 s-a prevăzut, in bugetul primariei comunei Parva, a se realiza suma de 14.260 
mii lei la partea de venituri  din care pe trimestrul I suma de 5.734 mii lei şi suma de 17.951 mii lei la 
partea de cheltuieli din care pe trimestrul I suma de 9.425 mii lei . Diferenta dintre partea de venituri 
si partea de cheltuieli  este in suma de 3.691 mii lei si reprezinta soldul anului  2019 care se afla 
reflectat pe anul 2020 in partea de cheltuieli a sectiunii de dezvoltare. Incasarea veniturilor  pentru 
trimestrul I al  anului  2020 se ridica la suma de 1.841.091  lei care raportat la evaluarea bugetara 
reiese un procent de 32,11 %.  
         Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut tr. I 
- lei - 

 Realizat tr. I 
         - lei - 

% 

1. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 120.000 50.294 42 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit.  230.000 89.558 39 
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Jud. 
280.000 108.978 39 

4. Impozite și taxe pe clădiri.  15.000 27.753 185 
5. Impozitele și taxele pe teren.  64.000 68.401 107 
6. Taxe judiciare de timbru 1.000 60 6 
7. Sume defalcate din TVA pt. finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor  
 

21.000 
 

6.451 
31 

8. Sume defalcat din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate – se acordă la 
nivelul cheltuielilor. 

 
295.000 

 
295.000 

100 

9. Sume defalcate din  TVA pentru echilibrare. 418.000 418.000 100 
10. Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport. 69.000 75.309 109 
11. Alte taxe 2.000 4.075 204 
12. Concesiuni  si închirieri  30.000 1.602 5 
14. Taxe extrajudiciare de timbru 1.000 -      

292  15. Venituri din amenzi. 17.000 11.439 67 
16. Venituri de la păduri.  10.000   
17. Taxe speciale (salubritate si taxa apa).  

  
59.000 82.455 140 

20. Subvenții pentru încălzire 2.000 1.716 86 
21. Subvenții pentru finanțarea proiectelor depuse 

din PNDL 
(scoala, centru civic, poduri ) 

      
      1.400.000     

8.661.000   
8.661.000 

 
 

                              
 

22. Subventii din Fondul AFIR                    
23. Sume de  primit de la FEADR pentru proiecte 

europene  
(apa, canal ; drumuri forestiere ) 

 
2.700.000 

    
   600.000              

   22 
 

24. Sume din excedentul anului anterior pentru 
sectiunea de dezvoltare 

  
 

 

  
TOTAL VENITURI la 31 martie   2020 

 
5.734.000 

          
1.841.091 

 
 

 
32,11 

Referitor la întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2020 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 2020 sunt sub nivelul real al impozitelor şi taxelor 
locale, stabilite prin matricolă pentru anul 2020 conform legii. 
 
         II.     Cheltuieli 
 
         Pentru anul 2020 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 17.909.000 lei din care pentru trim.I avem 
suma de 9.425.000 lei si am realizat  suma de 1.773.487 lei  în procent de 18,82 % . 
 
Pe capitol de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 
Nr. 
crt. 

Sursa de cheltuieli Prevăzut tr. I 
          - lei- 

Realizat tr. I 
lei 

% 

1. Autorități executive, din care 336.000 275.454 82 
 Salarii 260.000 229.694 88 
          Materiale din care: 76.000 45.760 60 
 - furnituri birou  838  
 - materiale pentru curatenie   -  
 -apa canal salubritate  1.138  
 -incalzit si iluminat  3.218  
 - carburanti si lubrefianti  1.875  
 - telefonie  7.298  
 - alte materiale   -  
 - alte bunuri si servicii  -  
 - obiecte de inventar  -  
 - deplasari 

 
   

 - pregatire profesionala    
 
 

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

 29.366  
2. Alte servicii publice generale (fond de rulment) - - - 
3. Cultura, din care: 33.000 16.131 49 
 - cheltuieli materiale ( consum apă, iluminat, 

zugraveli) 
3.000   2.319 77 

 - alte cheltuieli (sume pentru culte ) 30.000 13.812 46
46
10
0 

4. Asistență socială în caz de invaliditate din care : 
 
  

502.000 474.045 94 
 - salarii 350.000 341.776 98

93  - indemnizații 130.000 127.553 98 
 - ajutor social pentru incalzirea locuintei 2.000 1.716 85 
 -ajutoare de urgenta 20.000 3.000 15 
5. Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: 2.787.000 51.285 2 
 - iluminat public 11.000 8.878 81 
 - consum apa 3.000 2.022 67 
 -alte cheltuieli ( taxe, avize , autorizatii, intretinere 

iluminat) 
53.000 40.385 76 

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

     
2.720.000 

 
- 

  

6. Salubritate si gestiunea deseurilor din care : 1.074.000 568.716 53 
 -cotizatii, autorizatii,  - - - 
 alte cheltuieli ( colectare si transport deseuri ) 30.000 23.642 79 
 Investitii (Modernizare si etidere retea de 

canalizare) 
1.044.000 545.074 52 

  7. Drumuri și poduri din care: 3.100.000 281.080   9 
 - reabilitare infrastructura program inundatii 300.000 238.210 79

79
10
0 

 -masuratori topo drumuri si poduri pentru 
inscriere in C.F., avize 

 
100.000 

 
42.870 

 
43 

 - investiții pt. obiectivele  „Modernizare 
poduri,modernizare drum forestier” 

 
2.700.000 

 
- 

 
 

8. Alte acțiuni economice 511.000 57.094 11 



 - salarii pentru angajatii de la Centrul tutistic 21.000 17.019 81 
 - cotizatie GAL, programe informatice 70.000 40.075 57 
 - modernizare centru civic 420.000 -  
 
9. 

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

 
1.082.000 

 
49.682 

 
  5 

 - materiale 55.000 37.391 68 
 -tichete  sociale pentru copiii din gradinita , 

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

 
21.000 

 
6.451 

 
31 

 - burse 6.000 5.840 97 
 - investitii (modernizare Scoala gimnaziala +Sf 

gradinita cu 4 sali de clasa ) 
 

1.000.000 
 

- 
 
 

 Total cheltuieli la data de 31 martie 2020    
  9.425.000 

 
1.773.487 

 
19 

 
III  VENITURI  ACTIVITATE  ECONOMICA 
      Pentru anul 2020 am estimat sa incasam, pentru trim. I, la activitatea economica venituri in 
valoare de 124 mii lei  din care  am incasat suma de 42.860 lei , venituri curente , in procent de 34,56 
%.  
Situatia veniturilor se prezinta astfel : 
 
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Realizat % 

1. Incasari masa lemnoasa licitata 2019 incas.2020     124.000 42.860  35 

2. Excedentul anului precedent 2019     141.000 103.000  73 

 Total la 31 martie 2020 265.000 145.860  55 

 
IV  CHELTUIELI ACTIVITATE ECONOMICA 
        
Nr. 
crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

Realizat % 

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

 
265.000 

 
143.537 

 
54 

 Total la 31 martie 2020 265.000 143.537 54 
 
    La 31.03. 2020 se înregistrează următoarele disponibilităţi:  

- Excedent buget local la data de 31 martie 2020                                  - 67.604 lei ;   
                    din care : - sectiunea de functionare                                                    - 12.678 lei    
                                    - sectiunea de dezvoltare                                                      - 54.926 lei 

- Excedent activitate economica la data de 31 martie 2020                   -   2.323 lei ;  
                    Total la data de 31 martie2020                                                            69.927 lei. 
 
 

Compartimentul financiar contabil, 
Singiorzan  Catalina 

 
 
          
 
 
 
 



ROMANIA 
JUIDETUL BISTRITA NASAUD 
COMUNA PARVA 
Nr.1467 din 24 iunie 2020 
 

 
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
comunei Parva pe anul 2020 

 
         Singiorzan Catalina, referent superior III 
 
         Având în vedere: 
 
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea 
nr. 273 / 2006 legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 23 mii lei din TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si 
reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre 
a sumelor primite (tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 2 mii din TVA pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul 
fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, 
datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;          
        
  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; 
          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, 
 

CONSTAT: 
 

        Necesitatea aprobarii rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei  
Parva pe anul 2020 (rectificare nr. 1 ). 
 

Referent Superior III, 
Singiorzan  Catalina 

 
          



 
 
       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Nr. 1.468  din 24 .06.2020 
 

REFERAT DE MOTIVARE 
privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri şi cheltuieli al  

comunei Parva pe anul 2020 
 
         Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
             
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea 
nr. 273 / 2006 legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - raportul compartimentului de specialitate  nr.1.467 din 24  iunie 2020 cu privire la 
rectificarea bugetului pe anul 2020 ; 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 23 mii lei din TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si 
reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre 
a sumelor primite (tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 2 mii din TVA pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul 
fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, 
datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;          
        
In 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; 
          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, 
 

PROPUN: 
         Art. 1. Să se aprobe rectificarea (majorarea ) bugetului general  de venituri şi 
cheltuieli al comunei Parva pe anul 2020,  cu suma de  12  mii lei dupa cum urmeaza : 
 
I   VENITURI   BUGET  LOCAL  =  + 12  mii lei din care : 



a) Diminuarea  sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale  -  13 mii lei  

b) Sume defalcate din TVApentru finantarea cheltuielilor  TVA pentru finantarea drepturilor 
copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa  = + 2 mii lei                               

c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale   =  + 23 mii lei 
 

II    CHELTUIELI  BUGET  LOCAL   =  12  mii lei din care : 
 

a) – cap. 70.02 „ servicii si dezvoltare publica”  suma de 6 mii lei se va folosi pentru  
   plata consumului de curent electric ; 
 

b) -  cap. 65.02 „invatamant „ suma de 2 mii lei se va folisi la plata drepturilor copiilor  
   cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
   

c) – cap. 87.02 „alte activitati economice”  suma de 4 mii lei se va folosi pentru plata  
   materialelor folosite pentru modernizarea centrului  civic;  
 
 
 
 
 
                                                  

                                                                   Primar,  Strugari  Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                           PROIECT 
 COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL PARVA              

 
HOTARARE 

 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al  

comunei Parva pe anul 2020 
(rectificare nr. 1 ) 

 
        Consiliul local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara din data de    iunie 2020,  
in prezenta a____consilieri din totalul de 9 in functie , 
 
         Având în vedere: 
 
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea 
nr. 273 / 2006 legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - raportul compartimentului de specialitate  nr. 1.467 din 24 iunie 2020 cu privire la 
rectificarea bugetului pe anul 2020 ; 
 
             - referatul de motivare nr. 1.468 din 24 iunie 2020 a primarului comunei Parva cu privire la 
motivarea aprobarii rectificarii bugetului pentru anul 2020 ; 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 23 mii lei din TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si 
reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre 
a sumelor primite (tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin 
care ni se aloca suma de 2 mii din TVA pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul 
fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, 
datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;     
      
             - raportul favorabil nr.____din____06.2020 a comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
 
  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; 
          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 . Se aproba rectificarea (majorarea )  bugetului local al comunei Parva  pe anul 
2020 , dupa cum urmeaza : 

 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL          =                      12  mii lei  
 

 b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                      12  mii lei  
 

                    - mii lei   
   
                        INDICATORI 
  

Buget 
Initial 

Crestere 
 

Total buget  
Rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
14.260 

 
12 

 
14.272 

        VENITURI PROPRII 561  561 
 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 237  237 
 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

        
         369 

 
-13 

 
356 

Cap. 04.02.05 – sume repartizate din Fondul la dispozitia C.J. 450  450 
Cap. 11.02.01 - sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                           cheltuielilor descentralizate la nivelul 
                           judetelor destinate finantarii Programului 
                           pentru scoli 

 
21 

 
 

 
21 

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

1.053 
 

             2              1.055 

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

1.549 
 

           23              1.572 

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        3.500  3.500 

Cap.43.02. 31 -  subventii de la alte administratii 500  500 

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

6.000 
 

 6000                  

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 17.951 12 17.963 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „ 1.296  1296 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „ 20  20 
Cap. 65.02 „Invatamant „ 3.421 2 3.423 
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „ 107      107 
Cap. 68.02 „Asistenta sociala „ 1.405  1.405 
Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „ 2.819 6 2.825 
Cap. 74.02 „ Protectia mediului „ 2.049  2.049    
Cap. 84.02. „Transporturi „ 6.210  6.210 
Cap. 87.02 „Alte activitati economice „ 624 4 628 



  
Art. 1 - Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si  
              compartimentul financiar contabil ; 
Art. 2 - Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : voturi „pentru „      din       consilieri prezenti ; 
Art. 3 - 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                       
 
 
 
Nr. 1.469/24.06.2020 
 
 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                     INITIATOR,                                 CONTRA SEMNEAZA 
                                                               Primar Strugari  Ioan                       Secretar Calus Ioan                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
PRIMAR 

Nr. 1314 din 02. 06. 2020 
 
 

 
REFERAT  DE MOTIVARE 

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 
al comunei Parva la data de 31.03.2020 

 
Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
              - raportul de specialitate nr. 1313 din 02 iunie  2020  al Compartimentului financiar-contabil 
privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.03.2020; 
              - contul de executie incheiat la data de 31 martie 2020  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 
31.03.2020 conform raportului atașat. 
 
 
                                                                            PRIMAR 
                                                                        Strugari  Ioan 
 



ROMANIA 
JUIDETUL BISTRITA NASAUD 
COMUNA PARVA 
Nr.1467 din 24 iunie 2020 
 

 
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
comunei Parva pe anul 2020 

 
         Singiorzan Catalina, referent superior III 
 
         Având în vedere: 
 
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea nr. 273 / 2006 legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 23 mii lei din 
TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor primite 
(tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 2 mii din TVA 
pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;          
        
  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; 
          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, 
 

CONSTAT: 
 

        Necesitatea aprobarii rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei  
Parva pe anul 2020 (rectificare nr. 1 ). 
 

Referent Superior III, 
Singiorzan  Catalina 

 
          
 
 
       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Nr. 1.468  din 24 .06.2020 
 



REFERAT DE MOTIVARE 
privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri şi cheltuieli al  

comunei Parva pe anul 2020 
 
         Primarul comunei Parva 
         Având în vedere: 
             
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea nr. 273 / 2006 legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - raportul compartimentului de specialitate  nr.1.467 din 24  iunie 2020 cu privire la rectificarea bugetului pe 
anul 2020 ; 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 23 mii lei din 
TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor primite 
(tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 2 mii din TVA 
pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;          
        
In 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; 
          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, 
 

PROPUN: 
         Art. 1. Să se aprobe rectificarea (majorarea ) bugetului general  de venituri şi cheltuieli al comunei 
Parva pe anul 2020,  cu suma de  12  mii lei dupa cum urmeaza : 
 
I   VENITURI   BUGET  LOCAL  =  + 12  mii lei din care : 

a) Diminuarea  sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  -  
13 mii lei  

b) Sume defalcate din TVApentru finantarea cheltuielilor  TVA pentru finantarea drepturilor copiilor cu 
cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa  = + 2 mii lei                               

c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale   =  + 23 mii lei 
 

II    CHELTUIELI  BUGET  LOCAL   =  12  mii lei din care : 
 

a) – cap. 70.02 „ servicii si dezvoltare publica”  suma de 6 mii lei se va folosi pentru  
   plata consumului de curent electric ; 
 

b) -  cap. 65.02 „invatamant „ suma de 2 mii lei se va folisi la plata drepturilor copiilor  
   cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
   



c) – cap. 87.02 „alte activitati economice”  suma de 4 mii lei se va folosi pentru plata  
   materialelor folosite pentru modernizarea centrului  civic;  
 
 
 
 
 
                                                  

                                                                   Primar,  Strugari  Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
 

HOTARARE 
 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al  
comunei Parva pe anul 2020 

(rectificare nr. 1 ) 
 
        Consiliul local al comunei Parva, intrunit in sedinta extraordinara din data de  29  iunie 2020,  in 
prezenta a 10 consilieri din totalul de 10 in functie , 
 
         Având în vedere: 
 
             -  prevederile cuprinse in Legea nr. 5/2020  legea bugetului  de stat pe anul 2020 şi Legea nr. 273 / 2006 legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 
             - raportul compartimentului de specialitate  nr. 1.467 din 24 iunie 2020 cu privire la rectificarea bugetului pe 
anul 2020 ; 
 
             - referatul de motivare nr. 1.468 din 24 iunie 2020 a primarului comunei Parva cu privire la motivarea 
aprobarii rectificarii bugetului pentru anul 2020 ; 
 
             - decizia nr. 6/ 24.04.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 23 mii lei din 
TVA pentru   pentru echilibrarea bugetelor locale precum si reducerea  cu suma de 13 mii lei a sumelor alocate din 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;   
    
             - adresa nr. BNG_STZ – 1531/30.04.2020 prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor primite 
(tr. II ) ;    
          
             - decizia nr. 8/18.06.2020 a Biroului Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale din cadrul 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca suma de 2 mii din TVA 
pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ; 
               
             - prevederile HCL  nr.24 din 28.06.2018  de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal  2019 ;  
 
             - prevederile HCL nr. 61 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ;        
             - raportul favorabil nr. 1493 din 28.06.2020 a comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
 
  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; 
          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 . Se aproba rectificarea (majorarea )  bugetului local al comunei Parva  pe anul 2020 , dupa cum 
urmeaza : 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL          =                      12  mii lei  

 b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                       12  mii lei  
 
 
 
 



                    - mii lei   
   
                        INDICATORI 
  

Buget 
Initial 

Crestere 
 

Total buget  
Rectificat 

 
I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 
14.260 

 
12 

 
14.272 

        VENITURI PROPRII 561  561 
 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 237  237 
 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 
                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

        
         369 

 
-13 

 
356 

Cap. 04.02.05 – sume repartizate din Fondul la dispozitia 
C.J. 

450  450 

Cap. 11.02.01 - sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                           cheltuielilor descentralizate la nivelul 
                           judetelor destinate finantarii Programului 
                           pentru scoli 

 
21 

 
 

 
21 

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

1.053 
 

             2              1.055 

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

1.549 
 

           23              1.572 

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        

3.500  3.500 

Cap.43.02. 31 -  subventii de la alte administratii 500  500 

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

6.000 
 

 6000                  

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 17.951 12 17.963 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „ 1.296  1296 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „ 20  20 
Cap. 65.02 „Invatamant „ 3.421 2 3.423 
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „ 107      107 
Cap. 68.02 „Asistenta sociala „ 1.405  1.405 
Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „ 2.819 6 2.825 
Cap. 74.02 „ Protectia mediului „ 2.049  2.049    
Cap. 84.02. „Transporturi „ 6.210  6.210 
Cap. 87.02 „Alte activitati economice „ 624 4 628 
Art. 1 - Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si  
              compartimentul financiar contabil ; 
Art. 2 - Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 10 voturi „pentru „ din 10 consilieri prezenti ; 
Art. 3 - 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 general 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,                                                               CONTRA SEMNEAZA 
         SCURTU P. VASILE                                                                      Secretar general comuna 

                                                                                           Calus Ioan     
NR.20 DIN 29.06.2020. 



PRIMARIA COMUNEI PARVA                                             Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului local Parva nr. 13 din  10.06.2020.  
STAT DE FUNCTII 2020  

Nr. 
crt. 

STRUCTURA 

FUNCTIE  
DE 

DEMNITATE 
PUBLICA 

Funcţia publică 
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Funcţia contractuală 

G
ra

da
tia

-v
ec

hi
m

e  

Co
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 d

e 
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e 

N
iv
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DENUMIRE 

  
 
 
 

        de   
conducere 

de execuţie / nivel de 
salarizare* 

De 
conducere De execuţie 

  1. STRUGARI IOAN PRIMAR    4  S           

  2. CALUS TOADER-VASILE VICEPRIMAR    3  S      

3. SECRETAR GENERAL COMUNĂ  Secretar 
General   III 2,90 5 S            

 COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE, 
FINANTE-SALARIZARE                 

4. OCUPAT   Referent Superior 
III 2 5 M,

S      

5. OCUPAT   Inspector asistent 1,82 2 S      
6. VACANT   Referent debutant         

 COMPARTIMENT CONTRACTE-ACHIZITII 
PUBLICE                 

7. VACANTE-2       S      

 
COMPARTIMENT STARE CIVILA, 
AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA 
SOCIALA 

                

8. OCUPAT    Referent asistent 1,38 2 S      
 Vacant   Referent debutant         

 COMPARTIMENTUL AGRICOL, 
DEZVOLTARE RURALA,URBANISM                 

9. OCUPAT   Inspector principal 2,05 5 S      
 

10. VACANT   Inspector asistent 1,82  S      

 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, 
RELATII PUBLICE                

         

11. OCUPAT                                  Inspector 
grad IA 3 2,15 S 

 
CONSILIER PERSONAL AL 
PRIMARULUI 
OCUPAT 

                                 Referet - 1,40 M,S 

 
 COMPARTIMENT INTRETINERE             

 12. OCUPAT                                  Guard 5 1,20 G 
 13. VACANT                                   Paznic   G,M 

 14. OCUPAT                                  Sofer 5 1,50 G,M 



  APA, CANALIZARE, SALUB. -CL             

 15. OCUPAT                                  Muncitor  III 
calificat 5 1,20 G,M 

  SERVICIUL SIT. DE URG.                                     

16. Ocupat         Consilier 
grad I 2 2,01 S 

 CULTURA             
 17. VACANT                                 Bibliotecar   M,S 

18. VACANT         Mediator 
scolar   M,S 

 ASISTENTĂ SOCIALA             

19. VACANT         Asistent 
social   S 

20. Asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap- 45***                                  Asistenti 

personal   G,M 

 
Implementare proiecte, fonduri 
externe neram bursabile             

1. VACANT            S 
2. VACANT            S 
3. VACANT         Inspector   S 
4. VACANT         Inspector   S 
5. VACANT         Inspector   S 

 

Implementare proiecte, fonduri 
externe indicator de sustena-
bilitate postimple- mentare  

            

1. OCUPAT         Agent 
turism  1,51 S 

2. VACANT TEMPORAR         Agent 
Turism  1,51 S 

Functia ocupata vacanta Total 
Nr. total de demnitate publica 2 0 2 
Nr. total de inalti functionari publici 0 0 0 
Nr. total de functii publice de conducere 1 0 1 
Nr. total de functii publice de executie 5 0 5 
Nr. total de functii contractuale de coonducere 0 0 0 
Nr. tota. de functii contractuale de executie 7 14 21 
Nr. total de posture din cadrul institutiei publice 15 14 29 

        ***In total functii in institutie nu sunt cuprinsi asistentii personali.                                                                                                                                                                                        

Nota: *Functia publica de executie vacanta este temporar vacanta find suspendat 
raportul de serviciu al functionarului public la un functionar. **Coeficientul de 
salarizare conform L.153/2017 PRIMARUL COMUNEI PARVA ,STRUGARI IOAN 



                                                                                             
 
                                                                                                   
 


