
                 ROMANIA        
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
   CONSILIUL LOCAL PARVA                 
                                                

HOTARARE 
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  

al comunei Parva pe anul 2009 
                                                                 

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 10.04. 2009,in 
prezenta a 9 consilieri. 
 
          Avand in vedere: 

- adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 1321 din 16.03.2009 privind sumele 
defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin Hotararea 
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 15 din 13.03.2009, potrivit prevederilor Legii nr. 
18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ; 

- adresa Directiei  Generale a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud 
nr.3987/05.03.2009 privind cifrele de buget pe anul 2009 aprobate de Directorul DGFP prin 
decizia nr. 64/05.03.2009; 

- Decizia nr. 64/ 05 martie 2009 a Directorului executiv al Directiei generale a finantelor 
publice Bistrita –Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009 si a cotelor defalcate din impozitul 
pe venit ; 

- Scrisoarea - cadru nr. 232340/15.08.2008 elaborata de Ministerul Economiei si Finantelor 
privind contextul Macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2009 
si a estimarilor pentru anii 2010 – 2012, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ; 
        - anuntul nr.464 din 05.03.2009, procesul-verbal nr.465 din 05.03.2009 de afisare a 
proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2008, la sediul 
Primariei din comuna Parva,nr.162, judetul Bistrita-Nasaud si procesul verbal de constatare, 
nr.708 din 09.04.2009; 

- expunerea de motive nr. 605/25.03.2009 a Primarului comunei Parva, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2009. 

- raportul nr. 604 din 25.03.2009 intocmit de doamna Singiorzan Catalina- contabil  privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2009 ; 

- rapoartele favorabile/nefavorabile  nr.715 din 09.04.2009 ale Comisiilor de specialitate 
ale consiliului local:  Comisia Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea 
Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism;  Comisia pentru 
Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, 
Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii 
Publice si Comert; Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, 
Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-
Silvicultura; 

- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr. 32/31.10.2008 privind 
aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2009 ; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.33/31.10.2008 privind 
stabilirea unor taxe speciale pe anul 2009 ; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr. 15/8.11.2000 privind 
infiintarea activitatii economice – silvicultura ; 

- prevederile art. 19 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.„a”,  art.25, art.26, art.32 alin.(1) si (2), 
art.33, art.39, art.41, art.42, art.44 alin.(1), art.45 si art.46 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale ; 

- prevederile art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.19 si art.20 din Legea bugetului de stat  nr. 
18/2009 ; 

- prevederile Legii nr. 19/2009 cu privire la asigurarile sociale de stat pe anul 2009 ; 
- prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002 ; 
- prevederile Legii nr. 571/2003 cu privire la Codul fiscal, cu modificari si completari ; 
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- prevederile art. 5 lit. „b”, art. 6 alin.(1) si (4) din legea nr. 52/21.01.2003 privind 

transparenta decizionala in administratia locala ; 
In temeiul prevederilor art.9, art.27, art.36 alin.(1) si (2) lit.„b” si alin.(4) lit.„a” art.45 

alin.(1) si (2) lit.„a”, art.63 alin.(1) lit.”c” alin.(4) lit.„a” si „b” si art.115 alin.(1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administartia publica locala- republicata cu modificari si compeltari; 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1   Se aproba bugetul general de venituri si cheltuieli  al comunei Parva pe anul 2009, 
in suma de 5.592 mii lei conform anexei nr.1, (formular cod 11); 

Art.2  Se aproba bugetul local la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe 
capitole, subcapitole si paragrafe,  conform anexei nr. 2, (formular cod 11/01); 

Art.3   Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate partial din venituri 
proprii pe anul 2009, conform anexei  nr. 4, (formular cod 11/02); 

Art.4   Se aproba veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009, 
conform anexei nr.7, (formular cod 11/05); 

Art.5   Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole si aliniate pentru fiecare capitol 
si subcapitol din bugetele prevazute la art.2-7 din prezenta hotarare conform anexei nr.8, 
(formular cod 11/06); 

Art.6  Se aproba programul de investitii  publice pe anul 2009 pentru fiecare din bugetele 
prevazute  la art.2-7 din prezenta hotarare conform anexei nr.9, (formular cod 14); 

Art.7  Anexele nr.1, 2, 4, 7, 8, 9 fac parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.8  Prezenta hotarare intre in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisare la 

sediul consiliului local si se publica in Monitorul Oficial al judetului Bistrita Nasaud; 
Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  primarul comunei 

Parva si   compartimentul  financiar-contabil; 
Art.10  Prezenta hotarare a fost adoptata cu  9 voturi „pentru”,  0 voturi  „impotriva” si 0 

„abtineri” din 9 consilieri in functie. 
Art.11  Compartimentul Secretariat-relatii cu publicul prin grija secreatrul comunei Parva 

va comunica prezenta hotarare cu: 
- Primarul comunei Parva 
- Directia  Generala  a   Finantelor  Publice  Bistrita-Nasaud; 
- Institutia Prefectului , judetul Bistrita-Nasaud 

 
 
                                                                                                         
 PRESEDINTELE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA 
            RUS V. IOAN                                                                    SECRETAR, 
                                                       CALUS IOAN
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
Nr.8 
Din 10.04.2009. 
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