
 
    ROMANIA  

JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
      CONSILIUL LOCAL AL 
        COMUNEI PARVA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2008 
 

Consiliul local al comunei intrunit in sedinta ordinara in data de 21.02.2008 in 
prezenta a 11 consilieri. 

 
Avand in vedere: 
- adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.834 din 05.02.2008 privind 

sumele defalcate din TVA aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 
nr.1 din 04.02.2008 potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 
2008; 

- decizia nr. 11 din 14.01.2008 a Directorului executiv al Directiei Generate a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor aprobate prin Legea nr.388/2007 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit,comunicata prin adresa nr.1081/18.01.2008; 

- Anuntul nr.318/11.02.2008,procesul-verbal nr.319 din 11.02.2008 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.376 din 21.02.2008; 

- expunerea de motive nr.317 din 11.02.2008 a Primarului comunei Parva privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2008; 

- raportul nr.316 din 11.02.2008 al doamnei Singiorzan Catalina referent III din  
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parva privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2008; 

- rapoartele/aviz nr.368 din 20.02.2008 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local -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; 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23 din 14.09.2007 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008; 
- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind 

infintarea activitatii  economice-silvicultura; 
- prevederile 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; 

- prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007; 

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 Se aproba bugetul general de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe 

anul 2008, in suma de 5,291 mii lei,conform anexei nr.1, (formular cod 140); 
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Art.2 Se aproba bugetul local la venituri pe capitole si subcapitole, iar la 

cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe, 
conform anexei nr.2,(formular cod 140/01); 

Art.3 Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate din 
venituri proprii pe anul 2008, conform anexei nr.4, (formular cod 140/02) ; 

Art.4 Se aproba veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe 
anul 2008, conform anexei nr.7(formular cod 140/05); 

Art.5 Se aproba programul de investitii publice pe anul 2008 conform anexei 
nr.8,(formular cod 145); 

Art.6  Anexele nr.1,2,4,7 si 8 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.7 Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica 

prin afisare la sediul consiliului local si se publica in Monitorul Official al Judetului 
Bistrita-Nasaud; 

 Art-8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul  comunei Parva; 

Art.9 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi„pentru",0 voturi 
,,impotriva" si 1 “abtineri” din 11 consilieri prezenti. 

 Art.10 Compartimentul financiar contabil si secretarul unitatii administrativ - 
teritoriale va comunica prezenta hotararea cu: 

- Primarul comunei Parva 
- Directia Generals a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud  
- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud 
- Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud. 
- Anexele se pot accesa pe Site-www.primariaparva.ro 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA   CONTRASEMNEAZA 
      ORDACE SIMION                                                                    SECRETAR, 
                 IOAN CALUS 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 6 
Din  21.02.2008 
 
 



 
 
 
                            ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         NR.316/11.02.2008                                 
                                                                        R A P O R T 
                    Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli local al comunei  
                                                             PARVA  pe anul 2008. 
 
      Subsemnata Singiorzan Catalina,referent III (contabil) in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. 

 
               Avand  in  vedere; 

        - adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.834 din 05.02.2008 
privind sumele defalcate din TVA aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-
Nasaud nr.1 din 04.02.2008 potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe 
anul 2008; 

- decizia nr. 11 din 14.01.2008 a Directorului executiv al Directiei Generate a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor aprobate prin Legea nr.388/2007 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit,comunicata prin adresa nr.1081/18.01.2008; 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23 din 14.09.2007 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008; 
- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind 

infintarea activitatii  economice-silvicultura; 
- prevederile 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; 

- prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007; 

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, 
 
 
         Constat necesitatea  adoptarii unei hotarari privind aprobarea bugetului  local al 
comunei Parva pentru anul 2008 conform anexelor; 
 
          INTOCMIT, 
                 REFERENT III 
      SINGIORZAN CATALINA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  de organizare si dezvoltare urbanistica, 
servicii publice si comert, activitati social-culturale, 
invatamant sanatate si familie, munca si protectie 
socială,activitati sportive si de agrement… 
Nr. ____/ _____________2008 
                                                                                      RAPORT 
                                                            asupra hotărârii (proiect)  

    privire la aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2008 
  
 In sedinţa  Comisia  de organizare si dezvoltare,urbanistica,servicii publice si 
comert,,activitati social-culturale, invatamant ,sanatate si familie, munca si 
protectie,socială,activitati sportive si de agrement…de pe lângă Consiliul Local al comunei 
Parva potrivit art.44(1),  art.55(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu 
modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2008, am luat în discuţie proiectul de 
hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 Acesta se încadrează în:  
        - adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.834 din 05.02.2008 

privind sumele defalcate din TVA aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-
Nasaud nr.1 din 04.02.2008 potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe 
anul 2008; 

- decizia nr. 11 din 14.01.2008 a Directorului executiv al Directiei Generate a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor aprobate prin Legea nr.388/2007 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit,comunicata prin adresa nr.1081/18.01.2008; 

- Anuntul nr.318/11.02.2008,procesul-verbal nr.319 din 11.02.2008 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.____din__________2008; 

- expunerea de motive nr.317 din 11.02.2008 a Primarului comunei Parva privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2008; 

- raportul nr.316 din 11.02.2008 al doamnei Singiorzan Catalina referent III din  
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parva privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2008; 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23 din 14.09.2007 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008; 
- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind 

infintarea activitatii  economice-silvicultura; 
- prevederile 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; 

- prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007; 

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, 
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. 
 



              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                   Calus Luciana-Rozica                                                  Scurtu Timoftei 
 
 
                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Studii,Prognoze,Buget-Finante 
Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii. 
Nr. ____/ ________2008 
 
                                                                                      RAPORT 
                                                             asupra hotărârii (proiect)  

privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, pe anul 2008 
 
 In sedinţa  Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finante,Administrarea Domeniului Public 
si Privat al Localitatii.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.44(1),  art.55(4)  
şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificările si completările 
ulterioare, azi ___________2008, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si 
constăm că : 

 Acesta se încadrează în: 
        - adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.834 din 05.02.2008 

privind sumele defalcate din TVA aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-
Nasaud nr.1 din 04.02.2008 potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe 
anul 2008; 

- decizia nr. 11 din 14.01.2008 a Directorului executiv al Directiei Generate a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor aprobate prin Legea nr.388/2007 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit,comunicata prin adresa nr.1081/18.01.2008; 

- Anuntul nr.318/11.02.2008,procesul-verbal nr.319 din 11.02.2008 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.____din__________2008; 

- expunerea de motive nr.317 din 11.02.2008 a Primarului comunei Parva privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2008; 

- raportul nr.316 din 11.02.2008 al doamnei Singiorzan Catalina referent III din  
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parva privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2008; 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23 din 14.09.2007 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008; 
- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind 

infintarea activitatii  economice-silvicultura; 
- prevederile 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; 

- prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007; 

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, 
 
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. 



              PPRESEDINTE  ,                                                                  SECRETAR, 
                                      Singiorzan I.Vasile                                                                      Calus Natu 
 
                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Administratie Publica,Juridica 
Si de Disciplina,Agricultura-Silvicultura, 
Cadastru,Amenajarea Teritoriului.  
Nr. ____/ _________________2008 
                                                                                      RAPORT 
                                                                   asupra hotărârii (proiect)  

      privire la aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli, pe anul 2008 
 
 In sedinţa Comisia  Administratie Publica,Juridica si de Disciplina,Agricultura-
Silvicultura,Cadastru, Amenajarea Teritoriului. de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva 
potrivit art.44(1),  art.55(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu 
modifi-cările si completările ulterioare , azi ___________2008, am luat în discuţie proiectul 
de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în:  
- adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.834 din 05.02.2008 privind 

sumele defalcate din TVA aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 
nr.1 din 04.02.2008 potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 
2008; 

- decizia nr. 11 din 14.01.2008 a Directorului executiv al Directiei Generate a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor aprobate prin Legea nr.388/2007 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit,comunicata prin adresa nr.1081/18.01.2008; 

- Anuntul nr.318/11.02.2008,procesul-verbal nr.319 din 11.02.2008 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.____din__________2008; 

- expunerea de motive nr.317 din 11.02.2008 a Primarului comunei Parva privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2008; 

- raportul nr.316 din 11.02.2008 al doamnei Singiorzan Catalina referent III din  
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parva privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 
2008; 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23 din 14.09.2007 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008; 
- prevederile Hotararii  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind 

infintarea activitatii  economice-silvicultura; 
- prevederile 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; 

- prevederile art.6,art.7,art.8, si art.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007; 

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, 

 
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. 
 



              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                    Ordace Simion                                             Singiorzan V.Vasile 
 


