
                  ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                          

CONSILIUL LOCAL PARVA     

 

                                                                                  

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva 31.12.2016 
 

         Consiliul Local al comunei  Parva, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2017, în 

prezența a 10 consilieri locali din totalul de 11 consilieri  in functie. 

 

         Având în vedere: 

         - Raportul nr. 189 din 25 ianuarie 2015  întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Parva ;  

         - Expunerea de motive a primarului nr. 190 din 25 ianuarie  2017. 

         - Avizul favorabil nr. 238 din 30.01.2017  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 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. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
         Art.1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2016 

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” 10 din cei 11 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 

                   Scurtu  I.Ioan                                                                                Calus  Ioan 

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 din 30.01.2017. 

     



            ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

COMUNA PARVA  

 Nr. 189 din 25.01.2017 

 

RAPORT PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31.12.2016 

 

         I.    Venituri buget local 

 

         Pentru anul 2016 s-a prevăzut, in bugetul initial, a se realiza suma de 12.904.000 lei la partea 

de venituri şi suma de 13.751.000 lei la partea de cheltuieli. In urma celor trei rectificari bugetare 

care au avut loc in cursul anului financiar 2016 bugetul de venituri se ridica la suma de 13.315.000 

lei iar la partea de cheltuieli la suma de 14.162.000 lei . Diferenta dinte partea de venituri si partea 

de cheltuieli care este in suma de 846.765 lei reprezinta soldul anului  2015 care se afla reflectat pe 

anul 2016 in partea de cheltuieli a sectiunii de dezvoltare. 

 Incasarea veniturilor  pentru anul 2016 este in suma de 12.085.249 lei care raportat la evaluarea 

bugetara reiese un procent de 91 %. Cu toate ca procentul de realizare pe total venituri  este destul 

de bunc , nu putem spune ca toate capitolele bugetare sunt realizate. 

         Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Sursa venitului Prevăzut 
eval. bug. 

2016 
 

Drepturi 
constata-

te 
 

 

Realizat 

% 

1. Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare 2.000  1.608 27 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit.  566.000  594.373 105 

3. Impozite și taxe pe clădiri.  26.000 53.597 39.884 59 

4. Impozitele și taxele pe teren.  94.000 138.396  108.210 64 

5. Taxe judiciare de timbru 3.000 3.254 1.694 48 

6. Alte impozite si taxe pe proprietate - - 15.850 - 

7. Sume defalcat din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor. 

 

2.008.000 

  

1.955.592 

 

84 

8. Sume defalcate TVA pentru echilibrare. 596.000  596.000 100 

9. Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport. 71.000 91.547 65.512 52 

10. Alte taxe 18.000 - 21.966 106 

11. Concesiuni închirieri – nu s-au încasat taxele de 

concesiunile. 

97.000 68.202 40.984 30 

12. Taxe extrajudiciare de timbru 1.000 - - - 

13. Venituri din amenzi. 48.000 102.245 54.612 28 

14. Venituri de la păduri.  545.000 - 286.000 52 

15. Taxe speciale (salubritate, taxa piata si taxa apa). 

Sunt afectate de persoanele care muncesc în 

străinătate. 

  

 

31.000 

 

25.847 

 

   38.226 

 

82 

16. Alte venituri (  sume provenite din finantarea anilor 

preced.)  

 

- -                

551 

- 

17. Subvenții pentru încălzire 15.000 - 23.092 87 

18. Subvenții pentru finanțarea „Modernizare strazi in 

comuna 

Parva 

 

va” 

 

9.194.000 

-  

8.241.095 

 

7 
19. Subventii de la Bugetul de Stat catre Bugetele 

Locale pentru  

sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri neramb.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

20. Sume primite de la FEADR pentru proiecte 

europene  

 

 

        -            -    - 

21.  Sume din excedentul anului anterior folosite pentru 

secțiunea de dezvoltare 

 -  

- 

- 

  

TOTAL VENITURI la 31 decembrie  2016 
 

13.315.000 
 

483.088 

           

12.085.249 

 

 

  91 

 

 



-  2   - 

Referitor la întocmirea bugetului de venituri pe an se fac următoarele precizări: 

         - Nivelul veniturilor proprii pe anul în curs se stabileşte la nivelul realizărilor din anul 

anterior,  în ultimii doi ani, la primaria comunei Parva ,procentul de realizare a veniturilor a fost 

sub 97%. 

         - Din acest motiv, prevederile bugetare pe 2016 sunt sub nivelul real al impozitelor şi taxelor 

locale, stabilite prin matricolă pentru anul 2016 conform legii. 

 

         II.     Cheltuieli 

         Pentru anul 2016 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 14.162.000 lei din care  s-a realizat  suma 

de 12.797.241 lei în procent de 90 % . 

Pe capitol de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Sursa de cheltuieli Prevăzut 

lei 

Realizat 

lei 

% 

1 Autorități executive, din care 1.344.000 1.272.235 95 

 Salarii 384.000 376.138 96 
          Materiale din care: 151.000 108.266 72 

 - furnituri birou  6.243  

 - materiale pentru curatenie   1.520  

 -apa canal salubritate  2.480  

 -incalzit si iluminat  3.766  

 - carburanti si lubrefianti  5.000  

 - telefonie  25.761  

 - alte materiale   4.779  

 - alte bunuri si servicii  3.793  

 - obiecte de inventar  9.534  

 - deplasari 

 

 12.914  

 - pregatire profesionala  3.235  

 

 

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii(programe inf)  

iinmiiinfoinformatice 

 26.512  

 - consultanta si expertiza  -  

 - carti si publicatii  2.729  

 - constructie magazie pentru primarie      25.000 25.000 10

0  - rambursare imprumut de la ministerul Finantelor     784.000 762.831 97 

2 Alte servicii publice generale (cheltuieli pt. alegeri)       8.000 7.182 90 

3 Dobanzi aferente datoriei  publice 10.000 5.435 54 
4 Cămine culturale, din care: 10.000 7.407 74 

 - cheltuieli materiale ( consum apă, iluminat,) 10.000 7.407  
5 Asistență socială în caz de invaliditate din care : 

 

  

600.000 509.048 8

5  - salarii 397.000 345.063 8

7  - indemnizații 153.000 114.003  75 

 - ajutor social pentru incalzirea locuintei 30.000 29.982 10

0  -ajutoare de urgenta 20.000 20.000 10

0 6 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: 759.000 637.583 8

4  - iluminat public 38.000 33.718  88 

 - consum apa 11.000 9.979 9

1  -obiecte de inventar 8.000 4.874 6

1  -alte cheltuieli ( taxe, avize , autorizatii, intretinere 
iluminat) 

102.000 88.188 8

6  - investitii (electrificare Valea Paltinului) 600.000 500.824 8

3 7 Salubritate si gestiunea deseurilor din care : 44.000 31.506 7

2  -cotizatii, autorizatii, taxe de mediu 10.000 7.468 7

5  -obiecte de inventar 

 

 

 

16.000 

 

 

7.500   

47  alte cheltuieli ( colectare deseuri ) 18.000 16.538 92 

8 Drumuri și poduri din care: 9.472.000 8.550.782 9

0 



 -obiecte de inventar 19.000 15.332 8

1  -masuratori topo drumuri pentru inscriere in C.F., 

avize 

217.000 83.956 3

9  - investiții pt. obiectivul „Modernizare strazi 

comunale” 

9.194.000 8.427.610 9

2 
 -pod la Poclazi 42.000 23.884 5

7 
9 Alte acțiuni economice 211.000 104.722 5

0  - salarii pentru angajatii de la Centrul tutistic 42.000 34.174 8

1  -incalzit si iluminat Centrul turistic 3.000 -  

 - cotizatie GAL, programe informatice 41.000 40.184 9

8  - imprejmuire  centru turistic 25.000 24.044 9

6  -obiecte de inventar (materiale pentru SVSU) 21.000 5.720 2

7  - plan urbanistic general 79.000 600 1 

 

11 
Învățământ,din bugetul local s-a acordat suma de 159 

mii lei pentru plata chiriilor, transport,  burse,   

 

1.704.000 

 

1.671.341 

 

7

2 
 - salarii 1.368.000 1.364.542 82 

 - materiale 278.000 266.455 3

9  -tichete  sociale pentru gradinite 22.000 16.000 6

5  - burse 12.000 10.400 9

5  - investiții amenajare curte si imprejmuire Scoala 

mare 

24.000 13.944 - 

 Total cheltuieli la data de 31 decembrie 2016   14.162.000 12.797.241  

 

III  VENITURI  ACTIVITATE  ECONOMICA 

      Pentru anul 2016 am estimat sa incasam, la activitatea economica venituri in valoare de 

1.398.000 lei  din care  am incasat numai suma de 1.015.193 lei in procent de 73 %. Nerealizarea 

veniturilor se datoreaza faptului ca masa lemnoasa licitata in anul 2016 nu a fost incasata in 

totalitate.Urmeaza ca restul incasarilor sa se faca in luna ianuarie 2017 (avem facturi la scadenta in 

luna ianuarie 2017) 

Situatia veniturilor se prezinta astfel : 

 

Nr. 

crt. 

Sursa venitului Prevăzut 

eval. bug. 

Drepturi 

constat. 

 

Reali- 

zat 

% 

1. Incasari masa lemnoasa licitata 2016 1.398.000 - 1.015.193 73 

2. Excedentul anului precedent 2015    386.000 -   

 

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 

 

1.784.000 

 

- 
 

837.045 

 

47 
 Total la 31 decembrie 2016 1.784.000  837.045  

 

    La 31.12. 2016 se înregistrează următoarele disponibilităţi:  

- Excedent buget local la data de 31 decembrie  2016                   - 134.772 lei ;   

- Excedent activitate economica la data de 31 decembrie 2016     - 178.148 lei ;  

Total la data de 31 decembrie 2016                                             312.920 lei. 

 

 

Compartimentul financiar contabil,                               

                                                            Singiorzan  Catalina 

 



 

            ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

              PRIMAR 

Nr.190 din 25 decembrie 2017 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE   

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la data de 31.12.2016 

 

 

Primarul comunei Parva 

         Având în vedere: 

              - raportul de specialitate nr. 189 din 25 ianuarie 2017  al Compartimentului financiar-

contabil privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2016; 

         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. 

 

MOTIVEZ : 

         Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la  data de 

31.12.2016 conform raportului atașat. 

 

 

 

                                                                            PRIMAR 

                                                                        Strugari  Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

 Nr. 189 din 25.01.2017 

 

RAPORT   

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva la 31.12.2016 

 

 

Contabilul primăriei comunei Parva 

         Având în vedere: 

              - contul de executie incheiat la data de 31 decembrie 2016  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 

30.06.2016 conform raportului atașat. 

 

 

                                                                CONTABIL 

                                                         Singiorzan Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

Judeţul Bistriţa – Năsăud 

Primăria Comunei Parva 

Nr. 238 din 30.01.2016 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE 
Studii,Activitati Economico-Financiare,Administrarea Domeniului  Public si Privat al Localitatii,Amenajarea 

Teritoriului si Urbanism 

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general 

al comunei Parva 31.12.2016 

 

 

 

        Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 

protecţie socială formată din:  

Având în vedere: 

              - raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil privind execuția bugetară 

a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2016; 

         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. 

                                                               

                                                                      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 
 


