
 
                            ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD       
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA             
                                                         
                                                                   H O T A R A R E 
                             privind  rectificarea  bugetului local al comunei PARVA  pentru anul 2007. 
 
               Consiliul local al comunei  Parva,intrunit  in sedinta ordinara in prezenta  a 10 consilieri.  
 
               Avand  in  vedere; 
  - expunerea de motive nr.1177/17.09.2007 a domnului Primar Gheorghe Stelian,prin care se 
motiveaza necesitatea rectificarii bugetului local al comunei Parva pe anul 2007; 
 - Raportul nr.1176 din 17.09.2007  intocmit de doamna Singiorzan Catalina- contabil  prin care 
se motiveaza necesitatea  adoptarii unei hotarari privind aprobarea rectificarii bugetului  local al comunei 
Parva pentru anul 2007; 
                   - raportul/avizul nr.1202 din 19.09.2007 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; 
 - adresa nr.13304/16.07.2007 prin care se comunica aprobarea repartizarii sumei de 9 mii lei 
RON,din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate in baza prevederilor art.33 
alin.(3) prin decizia nr.181/2007 a directorului D.G.F.P.Bistrita-Nasaud ,comunicata de catre D.G.F.P. 
Bistrita-Nasaud; 
 - adresa nr.14807/0808.2007 a D.G.F.P.prin care se comunica ca,prin HGR nr.856/2007 bugetul 
local a fost suplimentat cu suma de 347 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finantarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural,pe anul 2007; 
 - anuntul nr.1098/28.08.2007, procesul verbal de afisare a acestuia nr.1099/28.08.2007 si 
procesul verbal nr. 1196/ 18.09.2007 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.1/07.02.2007 privind aprbarea bugetului local 
pentru anul 2007; 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.14/28.05.2007 privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2007; 
 - Hotararea  Consiliului local Parva nr.22/12.12.2006 privind stabilirea   impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal  2007 si nr.2/07.02.2007 privind stabilirea unor taxe speciale; 
                     -Hotararea  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind infintarea activitatii  
economice- silvicultura;  
   - prevederile H.G.R. nr.856/2007-(Anexa nr.1,nr.crt.6,7) privind repartizarea de sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural; 
                     - prevederile art.5,art.7,art.8,art.15,art.16,art.21,art.28,art.29,art.30,art.32,art.35(3),(4) ,(5), (6), 
art.37,art.40(1),art.66(3) din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale; 
                     - prevederile  cap.II sectiunea I art.26,art27 lit.”a”,”b”,”c” si „d”,art.28 si art.29 din Legea 
nr.500/2002 Legea  finantelor  publice; 
                     - prevederile Legii nr.486//27.12.2006 cu privire la bugetul de stat pe anul 2007; 
                     - prevederile Legii nr.487/27.12.2006 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007; 
                     - prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.520/2003  pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare,modificat si completat   
prin  Ordin al ministrului finantelor publice nr.1577/12.11.2003;                     
                      - prevederile art.256 alin.2,art.259 si art.291 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare;           
                       - prevederile art.5 lit”b”,art.6(1)(4); din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ; 
     In  temeiul  art.9,art.27,art.36,alin.(1) (2) lit.”b”, si alin.(4) „a”,art.45 alin(1),(2) lit.”a” ,art.63 
alin.(1)lit.”c”si art.(4) lit „a” si ”b”  si art.115 alin(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia  
publica locala-republicata cu modificari si completari: 
 
 
 




