
            ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
     COMUNA PARVA                                                                                                 
    CONSILIUL LOCAL

                                                                           H O T A R A R E
               Cu privire la aprobarea  bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2014 in prezenta a  10 
consilieri din totalul de 11 in functie

Avand in vedere :
                  - raportul nr. 41 din 8 ianuarie 2014 a compartimentului financiar contabil ;
                  - expunerea de motive nr. 42 din 8 ianuarie 2014 a primarului prin carea rata necesitatea 
adoptarii unei hotarari in vedere aprobarii bugetului general al comunei Parva pe anul 2014 ;

           -  adresa Consiliului Judetean  Bistrita Nasaud nr. 232/9.01.2014 privind repartizarea cotei de 
20 % din sumele defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin Hotararea 
Consiliului Judetean nr. 1/8. 01.2014 potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2014  nr. 356/ 2013  si a Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
            -  decizia nr. 168/30.12.2013 a  sefului Administratiei  Judetene  a Finantelor Publice  Bistrita 
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2014 si a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit ;
                   - deciziile  nr. 1/6.01.2014, nr. 2/7.01.2014 si nr. 3/10.01.2014  a  sefului Administratiei  Judetene 
a Finantelor  publice Bistrita – Nasaud prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adugata pentru asistentii personali  si invatamant pe anul 2014 ;
                  - decizia nr 7/2014 a sefului Administratiei judetene a finantelor Publice Bistrita-Nasaud prin 
care ni se comunica nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014 ;
                   - Scrisoarea – cadru nr.351670/2.10.2013 elaborata de Ministerul FinantelorPublice,privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 si a estimarilor
pentru  anii  2014  -2016  precum si  limita  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adaugata  pentru 
echilibrarea bugetelor locale ;
                  - adresa nr. 354881/20 .12.2013 a Ministerului Finantelor publice cu privare la definitivarea si 
aprobarea bugetelor locale pe anul 2014 ;
                  - adresa nr. 10027/ 10 ianuarie 2014 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor –Suceava prin care ni  
se comunica Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;
                  - adresa  nr.26/21.01.2014 a Ocolului Silvic Bistrita prin care ni se comunica Bugetul de  
Venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;
                  - adresa nr. 644/6/14.01.2014 a Institutiei Prefectului prin care ni se comunica termenele limita 
de aprobare si depunere ,a bugetului local pe anul 2014, la Directia generala a Finantelor Publice ,
                   - rapoartele favorabile/nefavorabile nr. 236 din29.01. 2014  ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local ;

In conformitate cu :
                     - prevederile Hotararii Consiliului local  nr. 31 din 11  decembrie 2013 privind aprobarea 
impozitelor  si taxelor  locale pentru anul 2014 ;
                     - prevederile Hotararii  consiliului local nr. 32 din 11 decembrie 2013 cu privare la instituirea 
unor taxe speciale pentru anul 2014 ;
                     - prevederile art. 2(1) pct. 50, 51 si ( 2)(6) , art. 14 (6)-(8), art. 19 (1),  art. 20 (1) lit. a, art. 25,  
art.26, art. 32 (1), (2), art. 33 (1) – (5), (7) –(9), art. 39, art. 41, art. 42, art. 44 (1), art. 45 si art. 46 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
                     - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ;
                      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 si art.115 alin.(1) lit.b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ,
                                                                 



                                                                             HOTARASTE :

Art. 1.(1)   Se aproba bugetul general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014, la 
venituri in suma de 12.481 mii lei , la cheltuieli in suma de 12.697 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular 
cod 10 ) ;
           (2)    Aprobarea bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2014 s-a  facut  cu  respectarea prevederilor art.  14  alin.7  din  legea  nr.  273/2006,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare ;
Art.  2.(1)    Se aproba Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, si la cheltuieli pe 
capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2014, la venituri in suma de 12.444 
mii  lei, la cheltuieli in suma de 12.655  mii lei conform anexei nr. 2, (formular cod 11/01) ;
           (2)    Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole , si la cheltuieli  pe  
capitole, pe sectiunie, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe,  conform anexei 3, (formular 
cod 10/01)dupa cum urmeaza :
 a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 2.339 mii lei si cheltuieli in suma de 2.339 mii lei ;
 b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de  10.165 mii lei si cheltuieli in suma de 10.316  mii lei ;
           (3)   Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Parva pe anul 2014 in 
suma de  211 mii lei pentru : 
                                      -  211 mii lei pentru plata investitii “ masuratori topo drum forestier in comuna  
Parva Masura 125 b ; masuratori topo drumuri pe masura 322,(se aplica prevederile art. 58 alin.1 din 
Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ) ;
Art. 3.(1)   Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor autofinantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2014, la venituri in suma de 37 mii lei (anexa 4 ), la cheltuieli in suma de  42 mii 
lei (anexa 5)  (formular cod 10/02) ;
             (2) Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor autofinantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2013, pe sectiuni dupa cum urmeaza :
a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de  37 mii lei si cheltuieli in suma de  42 mii lei ;
b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 0 mii lei si cheltuieli in suma de 0 mii lei ;
Art. 4  Se aproba bugerul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate pe anul 2014 conform anexei 6 ,(cod 
formular 10/05)
Art. 5  Se aproba programul de investitii publice pe anul 2014 pe grupe de investitii  si  surse de finantare 
conform anexei nr. 7, (cod formular 14) ;
Art. 6  Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii conform anexei 8, (cod formular 
15) ;
Art.7   Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.8  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisarea la sediul 
Consiliului local si se va publica pe site-ul primariei comunei Parva ;
Art.9  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva ; 
Art.10 Prezenta hotarare a fost adoptata voturi “pentru “a 10 consilieri din 11 consilierii in functie.
Art  11 Compartimentul  de resort/secretarul  unitatii  administrativ-teritoriale   va comunica prezenta 
hotarare cu :

- Primarul comunei Parva
- Administratia Judeteana  Finantelor Publice Bistrita – Nasaud ;
- Institutia Prefectului – judetului Bistrita-Nasaud ;

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               CONTRASEMNEAZA
           BUHAI TEODOR                                                                                  SECRETAR

        CALUS IOAN
_________________________                                                                   ___________________

NR.2
DIN 30.01.2014



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______________2014.

RAPORT
asupra proiectului de hotarare

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieili al comunei Parva pe anul 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 :

Acesta se încadrează în:     
- adresa Consiliului Judetean  Bistrita Nasaud nr. 232/9.01.2014 privind repartizarea cotei de 20 % 

din sumele defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin Hotararea 
Consiliului Judetean nr. 1/8. 01.2014 potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2014  nr. 356/ 2013  si 
a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-             -  decizia nr. 168/30.12.2013 a  sefului Administratiei  Judetene  a Finantelor Publice 
Bistrita  Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 si a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe 
venit ;

- deciziile  nr. 1/6.01.2014, nr. 2/7.01.2014 si nr. 3/10.01.2014  a  sefului Administratiei  Judetene  a 
Finantelor  publice Bistrita – Nasaud prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adugata pentru asistentii personali  si invatamant pe anul 2014 ;

- decizia nr 7/2014 a sefului Administratiei judetene a finantelor Publice Bistrita-Nasaud prin care ni 
se comunica nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014 ;
- Scrisoarea  –  cadru  nr.351670/2.10.2013  elaborata  de  Ministerul  FinantelorPublice,privind 

contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 si a 
estimarilor

- pentru anii 2014 -2016 precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale ;

- adresa nr. 354881/20 .12.2013 a Ministerului Finantelor publice cu privare la definitivarea si 
aprobarea bugetelor locale pe anul 2014 ;

-  adresa nr. 10027/ 10 ianuarie 2014 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor –Suceava prin care ni se 
comunica Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;

- adresa  nr.26/21.01.2014 a Ocolului Silvic Bistrita prin care ni se comunica Bugetul de Venituri si 
cheltuieli pe anul 2014 ;

- adresa nr. 644/6/14.01.2014 a Institutiei Prefectului prin care ni se comunica termenele limita de 
aprobare si depunere ,a bugetului local pe anul 2014, la Directia generala a Finantelor Publice ,

-  rapoartele  favorabile/nefavorabile  nr.  236  din29.01.  2014   ale  comisiilor  de  specialitate  ale 
consiliului local ;

In conformitate cu:
- prevederile Hotararii Consiliului local  nr. 31 din 11  decembrie 2013 privind aprobarea impozitelor  si 
taxelor  locale pentru anul 2014 ;
 - prevederile Hotararii  consiliului local nr. 32 din 11 decembrie 2013 cu privare la instituirea unor taxe 
speciale pentru anul 2014 ;



                     - prevederile art. 2(1) pct. 50, 51 si ( 2)(6) , art. 14 (6)-(8), art. 19 (1),  art. 20 (1) lit. a, art. 25,  
art.26, art. 32 (1), (2), art. 33 (1) – (5), (7) –(9), art. 39, art. 41, art. 42, art. 44 (1), art. 45 si art. 46 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
                     - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ;

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


