
ROMANIA 

JUDEŢU BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                        

CONSILIUL LOCAL PARVA 

    

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea incheierii  exercitiului bugetar  pe anul 2014 

 

Consiliul local al comunei  Parva  intrunit in sedinta ordinara azi 19.06.2015 in prezenta a 7 

consilieri din totalul de 11 in fnctie. 

  

Având în vedere : 

- raportul compartimentului financiar-contabil, nr.1871 din 27.05.2015; 

- expunerea de motive a primarului comunei Parva, nr.1878 din 27.05.2015; 

- raportul  comisiei buget-finanţe, înregistrat sub nr.2186 din 18.06.2015; 

 

In conformitate cu : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.1 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările  si completările ulterioare; 

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  

publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 356/18.12.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014; 

- prevederile Ordinului nr.1780/22.12.2014 al Ministrului finantelor publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014; 

  -   prevederile Legii nr.340/10.12.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2014; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, art.44(1), raportate la dispoziţiile art.45, alin.2 

lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.63, alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 Art.1. – Incheiere exercitiului bugetar  al bugetului local al comunei Parva pe 

anul 2014, asa cum  este prezentat în anexa nr.1. 

 Art.2. - Incheierea exercitiului bugetar a bugetului instituţiilor publice finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii din bugetului local al comunei Parva pe anul 2014 , asa cum 

este prezentat  în anexa nr.2. 

 Art.4.- Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Parva în 

şedinţă ordinară, cu respectarea art.45, alin.2, lit.”a” din Legea nr.215/2001, respectiv cu 7 

voturi „pentru „din 11 consilieri in functie. 

  Art.6.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 

serviciul contabilitate al Consiliului local Parva. 

  Art.7.- Prezenta se comunică prin grija secretarului cu: 

                        - Instituţia Prefectului-Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

                        - Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

   - Direcţia generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 

   - Serviciul contabilitate al Consiliului local Parva. 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, 

            Calus Toader-VasileCalus  Ioan 

        

 

 

 

Nr. 12 

Din 19.06.2015. 



 

              ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Studii,Prognoze,Buget-Finante 
Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii. 
Nr. ____/ ________2015 
 
 

RAPORT 
asupra hotărârii (proiect) 

 
privire la aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2006 

 

 In sedinţa  Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finante,Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Localitatii.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 cu modifi-cările 

si completările ulterioare , azi ___________2015, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 

susmenţionat  si constăm că : 

 

 Acesta se încadrează în:  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.1 din 30 ianuarie 2014 privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2014 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările  si completările ulterioare; 

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 356/18.12.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014; 

- prevederile Ordinului nr.1780/22.12.2014 al Ministrului finantelor publice 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 

al anului 2014; 

  -   prevederile Legii nr.340/10.12.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 

2014; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, art.44(1), raportate la dispoziţiile 

art.45, alin.2 lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.63, alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

    H O T A R A S T E 

 
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. 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                      Singiorzan I.Vasile                                                 Calus Toader-Vasile 

 
 

 

 
 


