
               R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                          
CONSILIUL LOCAL PARVA      
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea incheierii  exercitiului bugetar  pe anul 2013 

 
Consiliul local al comunei  Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud,intrunit in sedinta ordinara din data de 

25.04.2014 in prezenta unui numar de 11 consilieri: 
  
Având în vedere : 

- raportul compartimentului financiar-contabil, nr.1028 din 09.04.2014; 
- expunerea de motive a primarului comunei Parva, nr.1029 din 09.04.2014; 
- Anuntul nr.902 din 31.03.2014,procesul verbal de afişare a proiectului, nr.903 din 11.06.2013 si 

procesul verbal de constatare nr.1088 din 24.04.2014 ; 
- Raportul favorabil al Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finanţe,Administrarea Domeniului Public si 

Privar al Localitatii... înregistrat sub nr.din 24.04.2014; 
In conformitate cu : 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 04 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2013 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1),(2) lit.”a” si celelalte din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările  si completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.5/21.02.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013; 
- prevederile Legii nr.6/21.02.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2013; 
- prevederile Ordinului nr.2020/17.12.2013 al Ministrului finantelor publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013; 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
      În temeiul art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, art.44(1), raportate la dispoziţiile art.45, alin.2 
lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.63, alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” si art.115 alin (1) lit. „b” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Incheiere exercitiului bugetar  al bugetului local al comunei Parva pe anul 
2013, asa cum  este prezentat în anexa nr.1. 
 Art.2. - Incheierea exercitiului bugetar a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetului local al comunei Parva pe anul 2013 , asa cum este 
prezentat  în anexa nr.2. 
 Art.3.- Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.- Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Parva în şedinţă 
ordinară, cu respectarea art.45, alin.2, lit.”a” din Legea nr.215/2001, respectiv cu 11 voturi 
„pentru „ din 11 consilieri in functie. 
  Art.5.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi d-na 
Singiorzan Catalina-Referent superior III. 
  Art.6.- Prezenta se comunică prin grija secretarului cu: 
                        - Instituţia Prefectului-Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
                        - Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
   -Compartimentrul Impozite si taze locale,finante-salarizare. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ 
                    Birte Natu                                           SECRETAR, 
                                                                                              Calus  Ioan 

 
    Nr.14 Data :25.04.2014. 



    
             R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI  PARVA 
Nr.1029 din 09.04.2014. 
 
 
 

 
EXPUNEREA DE MOTIVE 

 
privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar  al bugetului comunei 

Parva  pe anul 2013 
 

Primarul comunei Parva  Strugari Ioan; 
 

 Având în vedere : 
- raportul compartimentului financiar-contabil, nr.1028 din 09.04.2014; 
- Anuntul nr.902 din 31.03.2014,procesul verbal de afişare a proiectului, nr.903 din 11.06.2013 si 

procesul verbal de constatare nr.____ din_______2014 ; 
In conformitate cu : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 04 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local 
pe anul 2013 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1),(2) lit.”a” si celelalte din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările  si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.5/21.02.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013; 
- prevederile Legii nr.6/21.02.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2013; 
- prevederile Ordinului nr.2020/17.12.2013 al Ministrului finantelor publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013; 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, raportate la dispoziţiile art.45, alin.2 lit.”a”, art.63, 

alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

  
PROPUN : 

 
             Aprobarea incheierii exercitiului bugetar al bugetului Consiliului Local Parva şi activităţilor 
autofinanţate, pe anul 2013, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi cheltuielile aşa cum este prezentat 
în anexele nr.1-2.  

 
 
 

                   PRIMAR 
STRUGARI  IOAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



            R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Nr. 1028 din  09.04.2014 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea  incheierii exercitiului bugetar 

pe anul 2013 
 
 

Subsemnata Singiorzan Catalina-referent superior III in cadrul primăriei comunei  Parva, 
 

        Având în vedere : 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 04 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2013 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1),(2) lit.”a” si celelalte din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările  si completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.5/21.02.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013; 
- prevederile Legii nr.6/21.02.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2013; 
- prevederile Ordinului nr.2020/17.12.2013 al Ministrului finantelor publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013; 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, raportate la dispoziţiile art.45, alin.2 lit.”a”, art.63, 

alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;   

 
CONSTAT : 

 
Necesitatea adoptarii unei hotarari in vederea aprobarii incheierii exercitiului bugetar al Bugetului 
local  şi activităţilor autofinanţate, pe anul 2013, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi cheltuielile aşa 
cum este prezentat în anexa nr. 1, 2. 

 
  

        Referent superior III, 
Singiorzan Catalina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 
NR._________DIN______________2014. 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de hotarare 
privind incheierea executiei bugetare a comunei Parva pe anul 2013 

 
 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 
Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul 
Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice 
locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2014, am luat în discuţie 
proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
Acesta se încadrează în:  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 04 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local 
pe anul 2013 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 şi art.57 alin.(1),(2) lit.”a” si celelalte din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările  si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.5/21.02.2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013; 
- prevederile Legii nr.6/21.02.2013 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2013; 
- prevederile Ordinului nr.2020/17.12.2013 al Ministrului finantelor publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013; 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.36, alin.2, lit.”b” şi alin.4 lit.”a”, art.44(1), raportate la dispoziţiile art.45, alin.2 

lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.63, alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”b” si art.115 alin (1) lit. „b” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

     
 

HOTARASTE: 
 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniŃiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abŃineri” de 
la vot din totalul de_____prezenti. 

 

                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 

                                  Singiorzan I.Vasile                                     Calus Toader-Vasile 

 


