
                           ROMANIA          
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA         
          
                                                
                                                                   H O T A R A R E 
                             privind  rectificarea  bugetului local al comunei PARVA  pentru anul 2008. 
 
               Consiliul local al comunei  Parva, intrunit  in sedinta ordinara in data de 27.06.2008 in prezenta  a 
11 consilieri.  
 
               Avand  in  vedere; 
 
  - expunerea de motive nr.1041/25.06.2008 a domnului Primar Gheorghe Stelian,prin care se 
motiveaza necesitatea rectificarii bugetului local al comunei Parva pe anul 2008,urmare 
H.G.R.nr.370/31.03.2008. privind care s-a aprobat repartizarea sumei de 30 mii lei din transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat si H.G.R.nr.364/2008 prin care s-a aprobat suma de 100 mii lei din sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2008; 
 - Raportul nr.1032 din 24.06.2008  intocmit de doamna Singiorzan Catalina- contabil  prin care 
se motiveaza necesitatea  adoptarii unei hotarari privind aprobarea rectificarii bugetului  local al comunei 
Parva pentru anul 2008; 
                   - raportul/avizul nr.1058 din 27.06.2008 al Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget-Finante, 
Administrarea Domeniului  Public si Privat; 
 - adresele nr.7067/15.04.2008 si nr.7834/24.04.2008 a D.G.F.P. Bistrita-Nasaud; 

        - Anuntul nr.754/24.04.2008, procesul-verbal nr.754 din 24.04.2008 de afisare a proiectului 
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2008, la sediul Primariei din comuna 
Parva,nr.162,judetul Bistrita-Nasaud si procesul verbal de constatare,nr.1059 din 27.06.2008; 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/21.02.2008 privind aprbarea bugetului local 
pentru anul 2008 si 9/18.04.2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
 - Hotararea  Consiliului local Parva nr.23/14.09.2007 privind stabilirea   impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal  2008 si nr.24/14.09.2007 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2008; 
                   -Hotararea  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind infintarea activitatii  
economice- silvicultura;  
                    - prevederile art.5,art.7,art.8,art.15,art.16,art.21,art.28,art.29,art.30,art.32,art.35(3),(4) ,(5), (6), 
art.37,art.40(1),art.66(3) din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale; 
                     - prevederile  cap.II sectiunea I art.26,art27 lit.”a”,”b”,”c” si „d”,art.28 si art.29 din Legea 
nr.500/2002 Legea  finantelor  publice; 

         - prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007; 
          - prevederile Legii nr.387 din 31 decembrie 2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2008; 
                     - prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.520/2003  pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare,modificat si completat   
prin  Ordin al ministrului finantelor publice nr.1577/12.11.2003;  
           -prevederile pct.6.7 dinAnexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr.341/26.03.2008 privind 
repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de 
dezvoltare a infrastucturii si a unor baze sportive din spatiul rural; 
                      - prevederile art.256 alin.2,art.259 si art.291 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare;           
                      - prevederile art.5 lit”b”,art.6(1)(4); din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ; 
  In  temeiul  art.9,art.27,art.36,alin.(1) (2) lit.”b”, si alin.(4) „a”,art.45 alin(1),(2) lit.”a” ,art.63 
alin.(1)lit.”c”,alin.(4) lit „a” si ”b”  si art.115 alin(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia  
publica locala-republicata cu modificari si completari: 
 
 
 
 



-  2  - 
                                                                        H O T A R A S T E  : 
       Art.1.   Se   rectifica (majoreaza)  veniturile  bugetului  local   al comunei Parva  cu  suma  de 130 mii lei  
RON, astfel ;      

                                   
                                   INDICATORI 

Buget initial 
    mii lei 

Crestere 
 mii lei 

 Total buget 
   rectificat 
    mii lei 

  3502 
 

    130    3632 I.VENITURI TOTAL 
                 DIN CARE: 
                      -VENITURI PROPRII     483        -         483 

Cap.04.02.01.-Cote defalcare din impozitul pe venit       61        -       61 
Cap.04.02.04.Sume alocate de C.J.pentru echilibra- 
                       rea bugetului local 

 
    181 

 
      - 

 
    181 

Cap.11.02.02.-Sume defalcate din TVA pentru  
                       finantarea cheltuielilor descentraliza- 
                       te la nivelul com.oras.mun.Bucuresti 

 
  1336 

 
      - 

 
  1336 

Cap.11.02.06.-Sume defalcate din TVA pentru 
                       echilibrarea bugetului local 

 
    827 

 
    100 

 
     927    

Cap.11.02.07.-Sume defalcate din TVA pentru 
                        programul de dezvoltare a 
                        infrastructurii din spatiul rural 

 
    347 

  
   - 

  
     347 

Cap.42.02 –Subventii de la bugetul de stat     153       30     183 

 

Cap.43.02.04-Subventii de la bugetul asigurarilor 
                       pentru somaj catre bugetele locale 

     
    114 

      
      - 

       
    114 

II.CHELTUIELI TOTAL 
                  DIN CARE: 

   
   3502 

      
    130 

   
   3632 

Cap.51.02.-Autoritati executive     681        -     681  
Cap.54.02 –alte servicii publice generale       45       17       62 
Cap.65.02.-Invatamant   1368       30   1398   
Cap.66.02.-Sanatate         5         -         5 
Cap.67.02.-Cultura,Recreere si Religie     162         7     169 
Cap.68.02.-Asigurari si Asistenta Sociala     407         -     407 
Cap.70,02.-Servicii si Dezvoltare Publica     615         2     617 
Cap.74.02.-Protectia mediului     109         -     109 
Cap.84.02.-Transporturi     100        60     160 

 

Cap.87.02.-Alte activitati economice       10        14       24 
  

Art.2.Hotararea a fot adoptata cu votul „pentru” a 11 consilieri din totalul de 11 in functie. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se  incredinteaza  domnul Gheorghe  

Stelian- primarul comunei Parva si   compartimentul  financiar-contabil. 
            Art.4. Prezenta  hotarare va  fi  adusa  la  cunostinta publica,prin afisare la avizierul din sediul 
Primariei comunei   Parva  si  orice  alte  mijloace,si comunicata de catre secretarul comunei Parva cu ; 
                                                  - Institutia Prefectului  judetului Bistrita-Nasaud; 
                                                  - Directia  Generala  a   Finantelor  Publice  Bistrita-Nasaud; 
                                                  - Compartimentul  financiar-contabil  
       - Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud 
                                                   - Site-www.primariaparva.ro. 
 
 PRESEDINTELE DE SEDINTA,   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,  
        RUS I IOAN                                                                            CALUS IOAN  
          
 
 
                                
Nr.16 
Din 27.06.2008. 
 



 


