
         ROMÂNIA 

       JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru 

acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare 

 

Consiliul Local al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud,intrunit in sedinta extraordinara in data de 

11.01.2017,in prezenta a 11 consilieri 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Parva nr.41/09.01.2017; 

- raportul compartimentului financiar - contabil nr.40/09.01.2017; 

-raportul favorabil al Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 

Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei 

Parva, inregistrat la nr. 95 din 11.01.2017; 

- prevederile art.58(1), art.80(2) şi 84, din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile   Legii   nr.82/1991, a   contabilităţii,   cu   modificările   şi   completările ulterioare; 

-prevederile   Ordinului   Ministerului   Finanţelor   nr.2.890/21.12.2016,   pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 

În   temeiul   art. 36 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.a),art.44(1), art.45 alin.(1) si art 115 alin.(1) lit.b) si 

celelalte din  Legea   nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1 .Se aprobă  utilizarea sumei  de  846.764,66 lei,  din  excedentul anului precedent, pentru 

acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare, bugetul A. 

ART.2   Cu   ducerea   la   îndeplinire   a   prevederilor   prezentei   hotărâri   se încredinţează 

primarul comunei Parva, prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

ART.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilieri “pentru” din totalul de 11 prezenti. 

ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului comunei şi se 

transmite către: 

- Instituţia Prefectului - Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

- Compartimentul impozite sit axe,finante si salarizare. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ  SECRET AR 

                  SCURTU IOAN                                                                  CALUS  IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1 

Data 11.01.2017. 

 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR._____________/ 11.01.2017 

 

 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru 

acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare 

 

 
 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului Public si 
Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 
44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările 
ulterioare , azi  11.01.2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
Acesta se încadrează în:      

- expunerea de motive a primarului comunei Parva nr.41/09.01.2017; 

- raportul compartimentului financiar - contabil nr.40/09.01.2017; 
- prevederile art.58(1), art.80(2) şi 84, din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile   Legii   nr.82/1991, a   contabilităţii,   cu   modificările   şi   completările ulterioare; 

-prevederile   Ordinului   Ministerului   Finanţelor   nr.2.890/21.12.2016,   pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 

-prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.a),art.44(1), art.45 alin.(1) si art 115 alin.(1) lit.b) si 

celelalte din  Legea   nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 

 

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la 
vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  ,                                                       SECRETAR, 
                                         Rus I.Ioan I                                               Calus Toader-Vasile 
 


