
 
                                        ROMÂNIA               
                   JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                    
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA  

 
                                                             H O T Ă R Â R E 
         privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei PARVA  
                                                          pe anul 2007    
 
  Consiliul local al comunei Parva,s-a intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 11 consilieri: 
 
             Având în vedere: 

                    - adresa nr.198 din 12.01.2007 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,inregistrata sub 
nr.77/17.01.2007, privind sumele pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,pentru proiectele de 
infrastructura care necesita cofunantare locala pe anul  2007,aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud nr.1/12.01.2007, adoptata de Consiliul judetean Bistrita-Nasaud potrivit prevederilor Legii 
nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 si legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 
                    -adresa nr.98/09.01.2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud prin care se 
comunica cifrele de buget pe anul 2007 aprobate de directorul DGFP prin decizia nr.8/09.01.2007,in 
conformitate cu legea bugetului de stat nr.486/2006 si legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
 - anuntul nr.112/19.01.2007, procesul verbal de afisare a acestuia nr.113/19.01.2007 de afisare a 
proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2007,la sediul Primariei comunei 
Parva,nr.162 si procesul verbal nr.156 din 30.01.2007 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau 
propuneri,pentru aplicarea prevederilor art.4 lit.”b”,art.6,pct 1-4 din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind tran-
sparenţa deciziţională în administraţia publică; 
 - adresa nr.267/19.01.2007 si nr.1197/12.07.2007 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, judetul 
Suceava cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007; 
 - adresa Ocolului Silvic Nasaud inregistrata la nr.10/08.01.2007 priivind bugetul de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2007; 

       - expunerea de motive nr.111/19.01.2007 întocmita de domnul Gheorghe Stelian-primarul 
comunei Parva,privind propunerea de aprobare bugetului local de venituri si cheltuieli , al comunei Parva pe 
anul 2007; 
                   - raportul nr.110/19.01.2007 intocmit de doamna Singiorzan Catalina-referent III in cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari 
pentru aprobarea cifrelor de buget pentru anul 2007; 
 - rapoartele/avizele nr.186 din 06.01.2007 al Comisiilor: Studii,Prognoze,Buget-Finante, 
Administrarea Domeniului  Public si Privat; Organizare si Dezvoltare Urbanistica,Servicii Publice si 
Comert,Invatamant,Cultura,Culte,Protectie Sociala,Mediu,Turism…;Administratie Publica Locala, 
Juridica si de Disciplina, Agricultura-Silvicultura,Cadastru,Amenajarea Teritoriului; 
 - avizul favorabil nr.114 din 19.01. 2007 al secretarului comunei Parva,domnul Calus Ioan privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2007; 
               In conformitate cu:     

          - prevederile Hotărrii Consiliului local Parva nr.22/12.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2007; 
         - prevederile art.19(1),art.20(1) lit.,,a’’,art.25,art.26,art.32(1),(2),art.33(1)-(3),(5)art.39, 
art.42,art.44(1),art,45 si art.46 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 

       - prevederile art.2,,art.13,art.16,art.19,art.20, art. 26 pct.1-2 si celelalte din Legea nr. 
486//27.12.2006 cu privire la bugetul de stat pe anul 2007; 

       - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.9/24.01.2007 privind reglementarea unor 
masuri financiare in domeniul programarii  cheltuielilor publice ; 
                     - prevederile Legeii nr.487/27.12.2006 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007;                    
                     - 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 ;     
 
 



 


