
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                       

COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

(rectificare nr. 2 ) 
 
        Consiliul local al comunei Parva, întrunit în şedinţă ordinară ţn data de 02.09. 2020,  în prezenţa 
a 9 consilieri din totalul de 9 in functie , 
 
         Având în vedere:      
        
             - raportul compartimentului de specialitate  nr. 2066  din 27 august  2020 cu privire la 
rectificarea bugetului pe anul 2020 ; 
             - referatul de motivare nr. 2.067 din 27 august  2020 a primarului comunei Parva cu privire la 
motivarea aprobării rectificării bugetului pentru anul 2020 ; 
             - adresa Directiei Generale  Regionale a Finantelor  Publice Cluj-Napoca prin care ni se 
comunică alocarea   sumei  de 72 mii lei din fondul de Interventie a guvernului , cod. 42.02.28 ; 
             - Decizia nr. 9/ 21.08.2020 a Biroului Sinteză şi Asistenţa Elaborarii şi Execuţiei Bugetelor 
Locale din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud  prin care 
ni se alocă suma de 218,50 mii lei din TVA pentru  finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor pe anul 2020 ;   
             - prevederile HCL  nr.61 din 23.12.2019  de stabilire a impozitelor şi taxelor pentru anul fiscal  
2020 ;  
             - prevederile HCL nr. 62 din 23.12.2019 privind stabilirea cuantumului taxelor speciale, 
datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2020 ;     
             - raportul favorabil nr. 2110 din 01.09.2020 a comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
 
  În conformitate cu: 

 -  prevederile cuprinse în Legea nr. 5/2020,  legea bugetului  de stat pe anul 2020;  
 - prefederile Legi 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; 
          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 , cu 
suma de 290,50 mii lei dupa cum urmeaza : 
 
                      a) VENITURI  BUGET  LOCAL  TOTAL          =                      290,50  mii lei  

 b) CHELTUIELI  BUGET LOCAL  TOTAL      =                      290,50 mii lei 
 



    - mii lei   
   
                        INDICATORI 

Buget 
Iniţial 

Creştere 
 

Total buget  
Rectificat 

I    VENITURI   TOTAL  din care : 14.272 290,5 14.562,5 
        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 

        
         

356 

 
 

 
356 

Cap. 04.02.05 – sume repartizate din Fondul la dispozitia C.J. 450  450 
Cap. 11.02.01 -sume defalcate din TVA pentru finanţarea  
                         cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 
                         destinate finanţării Programului pentru şcoli.                  

 
21 

 
 

 
21 

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

 
1.055 

 

            
   218,5      

                    
        1.273,5 

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

1.572 
 

                         1.572 

Cap. 42.02.28 – subvenţii primite din Fondul de Intrevenţie        72                   72 
Cap. 42.02.34 – subventii de la bugetul de stat pentru 
                           încalzirea locuinţei 

           
20 

 20   

Cap.42.02.65 – subventii pentru finantarea  din fonduri PNDL        3.500  3.500 
Cap.43.02. 31 -  subvenţii de la alte administraţii 500  500 
Cap. 48.02.04.01 – sume primite în contul platilor efectuate in  
                         anul curent din fonduri PNDR 

6.000 
 

 6000                  

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 17.963 290,5 18.253,5 
Cap. 51.02 „Autoritati executive „ 1.296  1.296 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „ 20  20 
Cap. 65.02 „Învăţământ „ 3.423 12,5 3.435,5 
Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie „ 107      107 
Cap. 68.02 „Asistenţă socială „ 1.405 206 1.611 
Cap. 70.02 „Servicii şi dezvoltare publică „ 2.825  2.825 
Cap. 74.02 „ Protecţia mediului „ 2.049  2.049    
Cap. 84.02. „Transporturi „ 6.210 12 6.222 
Cap. 87.02 „Alte activităţi economice „ 628 60 688 
 Art. 1 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Parva şi  
              Compartimentul Impozite şi taxe locale,financiar-salarizare; 
Art. 2 - Prezenta hotărâre  a fost adoptata cu : 9 voturi „pentru „din 9 consilieri prezenti ; 
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta publică prin afişarea la vizierul din sediul  
primăriei comunei Parva şi orice alte mijloace, şi comunicată de către secretarul general al comunei 
Parva  cu : 
                                    -Institutia prefectului , judeţul Bistriţa-Năsăud, 
                                    -Administraţia judeţeană a finanţelor publice Bistriţa-Năsăud, 
                                    -Trezoreria Năsăud, 
                                    -Primarul comunei Parva, 
                                    -Compartimentul Impozite şi taxe locale,financiar-salarizare, 
                                    -Site : www.primariaparva.ro                       
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZĂ             
          Căluş Toader-Vasile                                    Secretar General Căluş Ioan   
 
                          
Nr. 31 din 02.09.2020. 


