
 

                              ROMÂNIA               
            JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                              
    CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI PARVA  

 
 
 
 
                                                                       H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 
    al comunei PARVA 
 
  Consiliul local al comunei Parva,s-a intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 11 
  consilieri: 
 
             Având în vedere: 
 
                 -raportul nr.62/13.01.2006 întocmit de domnul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva, privind 
propunerea de aprobare bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2006,al comunei Parva; 
                   - prevederile art.4 lit.”b”,art.6,pct 1-4 din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică; 

- adresa nr.308 din 19.01.2006 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,inregistrata sub 
nr.94/20.01.2006, privind sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor lovale pe anul  2006 aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.1/18.01.2006, adoptata de Consiliul judetean Bistrita-
Nasaud,potrivit prevederilor Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ; 

-adresa nr..1480/23.01.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud prin care se 
comunica repartizarea trimestriala a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale,pe anul 2006,aprobata de 
Ministerul Finantelor Publice ; 

- prevederile art.2, art. 26 pct.1-2,art.28 pct.1-7,art.29 pct.1-3,art 30 din Legea nr. 379/15.12.2005 
cu privire la bugetul de stat pe anul 2006; 

- prevederile art.1 pct 1,3-4,art.23 din Legea nr.380/15.12.2005 privind bugetul asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2006; 

- prevederile art.4,art.9,art.26,art.27 lit. a-d, art 28,art.29,art. 43,art.61 din Legea nr.500/2002 
privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
   - prevederile  art.15,art.16 pct.2 lit."a ,,art. 21,art.29,art.35 pct 3-5,art.37, art.38,art.54 alin 3-4 si 
art.66 alin.3 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.45/05.06.2003 privind finantele publice 
locale,aprobata prin Legea nr.108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.4, art.5 si art.7 din Ordinul emis de Ministrul Finantelor Publice nr.1954/2005 
pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice; 

- avizele inregistrate sub nr.163 din 29.01.2006 al Comisieilor: Studii, Prognoze, Buget-Finanţe,  
Administrarea Domeniului Public şi Privat; Servicii Publice şi Comerţ, Invăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, 
Protecţie socială,Activităţi Sportive : Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinei Publice, 
Agricultură şi Cadastru; 
  - avizul de legalitate al secretarului comunei Parva ,nr.141 din 25.01.2006 ; 
                        - Hotărţrea Consiliului local Parva nr.27/11.10.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2006; 
  - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind înfinţarea activităţii 
economice-silvicultură;    
                In temeiul art.9,art.25,art.38,alin.2 lit.”d”,art.46 alin.3,art. 49 si art.50 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificari si completari ulterioare: 
 
 
 
 
 
 
 



 


