
                               ROMANIA    

           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

                                                       HOTARARE 

cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014 

              Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie 2014,  

 

Avand in vedere: 
- adresa nr. 41321/6.10.2014, prin care ni se aloca suma de 60 mii lei pentru 

echiliobrarea bugetelor locale ; 
- 41523/8.10.2014  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  prin 

care ni se aloca suma de 44 mii lei pentru salarii invatamant (38 mii lei)si indemnizatii 
pentru persoanele cu handicap ( 6 mii lei ) ; 

- Ordinul viceprim-ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice 386/2014 
cu privire la aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora 
pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentrru judetul Bistrita 
Nasaud, pentru anul 2014 prin care ni se aloca suma de 300 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare strazi comunale “; 

- contractele de masa lemnoasa incheiate cu agentii economici care exploateaza 
masa lemnoasa ; 

- adresa scolii nr. 927/2014 prin care solicita suplimentarea bugetului cu suma de 11 
mii lei ; 

- prevederile art. 49 alin. (5) (6) si (7) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- raportul nr. 2.535 din 15 octombrie  2014 intocmit de d-na Singiorzan Catalina referent III, privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei pe anul 2014 ; 

- expunerea de motive nr.2.536/15 octombrie 2014 a Primarului comunei privind rectificare 

bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2014; 

- hotararea Consiliului local Parva nr. 2 din 30 ianuarie 2014  cu privire la adoptarea bugetului 

general de venituri si cheltuieli  pe anul 2014 si hotararile  consiliului local nr. 33/35/2014 de 

rectificare a bugetului local  ; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.3173 din  28 octombrie 2014 al Comisiei Studii, Activitati  

Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului 

si Urbanism; 

In conformitate cu: 

- prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare care arata ca autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite; 

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

In  temeiul prevederilor art.36(2) lit.”b”,(4) lit.”a”, art.45(2) lit.”a”,(4), art.63(1) lit.”c”, (4) 

lit.”a” si „b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata,  

 

         HOTARASTE: 

         Art.1.  Se rectifica ( majoreaza) veniturile si cheltuielile bugetului  local   al comunei Parva  cu  suma  de   

404 mii lei, astfel ; 

 

                                 

                              INDICATORI 

Buget 

initial 

mii lei 

Crestere 

mii lei 

Total buget 

rectificat  mii lei 

I. VENITURI TOTAL 

                 DIN CARE: 

                      -VENITURI PROPRII 

14.151 404 14.555 

389 - 389 



 Cap.04.02.01.-Cote defalcate din impozitul pe 

venit 

71 - 71 

Cap.04.02.04. Sume alocate de C.J.pentru 

echilibrarea bugetului local 

281 4 285 

Cap.11.02.02.-Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

com.oras.mun.Bucuresti 

 

1.511 

 

44 

 

1.555 

Cap.11.02.06.-Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetului local 

 

282 

 

56 

 

338 

Cap.11.02.07.-Sume def. din TVA pt.  

programul de dezvoltare a infrastructurii din 

spatiul rural 

- - - 

Cap.42.02 –Subventii de la bugetul de stat 979 300 1.279 

Cap.45.02.–FEADR 10.638 - 10.638 

II. CHELTUIELI TOTAL,          DIN CARE:        14.362 404 14.766 

 Cap.51.02.-Autoritati executive 545 -22 523 

Cap.54.02 –alte servicii publice generale - - - 

Cap.55.02. – tranzactii privind datoria publica si 

imprumuturi 

- - - 

Cap.65.02.-Invatamant 1.368 49 1.417 

Cap.66.02.-Sanatate - - - 

Cap.67.02.-Cultura, Recreere si Religie 304 - 304 

Cap.68.02.-Asigurari si Asistenta Sociala 258 56 314 

Cap.70.02.-Servicii si Dezvoltare Publica 139 16 155 

Cap.74.02.-Protectia mediului 428 - 428 

Cap. 80.02. – Prevenirea si combaterea 

inundatiilor si geturilor 

 

6.025 

-  

6.025 

Cap.84.02.-Transporturi 4.680 300 4.980 

Cap.87.02.-Alte activitati economice 615    5   620 

 

Art.2. Se majoreaza lista de investitii pe anul 2014 cu suma de 300 mii lei ; 

Art.3. Se majoreaza bugetul de venituri si chletuieli a institutiilor publice (activitatea economica) cu  

          suma de 140 mii atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  primarul comunei Parva si    

           compartimentul  financiar-contabil; 

Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu  voturi 9 „pentru”din 11 consilieri in functie; 

Art.6. 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,  judetul Bistrita-Nasaud; 

                               - Administratia Judeteana  a   Finantelor  Publice  Bistrita-Nasaud; 

                               - Trezoreria Nasaud 

           - Primarul comunei Parva 

                               - Compartimentul  financiar-contabil  

                               - Site: www.primariaparva.ro 

 

       PRESEDINTELE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA 

                      Flore Marina                                                                                               Secretar,    

                                                                                                   Calus Ioan 

 

 

Nr. 40  

Din  28.11.2014. 

 



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._________DIN 27.11.2014. 

 

R A P O R T 

cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014 

              Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie 2014,  

 
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 ___________ 2014, 

am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Avand in vedere: 
- adresa nr. 41321/6.10.2014, prin care ni se aloca suma de 60 mii lei pentru echiliobrarea bugetelor 

locale ; 

- 41523/8.10.2014  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  prin care ni se aloca 

suma de 44 mii lei pentru salarii invatamant (38 mii lei)si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 

( 6 mii lei ) ; 

- Ordinul viceprim-ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice 386/2014 cu privire la 

aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului 

national de dezvoltare locala, pentrru judetul Bistrita Nasaud, pentru anul 2014 prin care ni se aloca 

suma de 300 mii lei pentru obiectivul “Modernizare strazi comunale “; 

- contractele de masa lemnoasa incheiate cu agentii economici care exploateaza masa lemnoasa ; 

- adresa scolii nr. 927/2014 prin care solicita suplimentarea bugetului cu suma de 11 mii lei ; 

- prevederile art. 49 alin. (5) (6) si (7) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
- raportul nr. 2.535 din 15 octombrie  2014 intocmit de d-na Singiorzan Catalina referent III, privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei pe anul 2014 ; 

- expunerea de motive nr.2.536/15 octombrie 2014 a Primarului comunei privind rectificare 

bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2014; 

- hotararea Consiliului local Parva nr. 2 din 30 ianuarie 2014  cu privire la adoptarea bugetului 

general de venituri si cheltuieli  pe anul 2014 si hotararile  consiliului local nr. 33/35/2014 de 

rectificare a bugetului local  ; 

In conformitate cu: 

- prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare care arata ca autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite; 

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

In  temeiul prevederilor art.36(2) lit.”b”,(4) lit.”a”, art.45(2) lit.”a”,(4), art.63(1) lit.”c”, (4) 

lit.”a” si „b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata,  

 
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, 
                                  Singiorzan I.Vasile                                     Calus Toader-Vasile 

 


