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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
                      H O T Ă R Â R E 
                                privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2006 
 
           Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara,in prezenta a 11 consilieri: 
 
            Având în vedere: 
                 - Expunerea de motive a domnului Gheorghe-Stelian Primarul  comunei Parva nr.457 din 
03.04.2007 prin care se explică provenienţa veniturilor şi efectuarea cheltuielilor din bugetul local şi 
necesitatea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2006; 
      - raportul nr.456/03.04.2007 intocmit de doamna Singiorzan Catalina-referent III in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se arata necesitatea adoptarii acestei 
hotarari; 
                  - avizul favorabil nr.484 din 12.04.2007 a secretarului comunei Parva ; 
                  - raportul/avizul nr.485 din 15.04.2007 a Comisiilor Studii prognoze,buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii; Organizarea si Dezvoltarea 
Urbanistica,Servicii Publice si Comert,Invatamant,Sanatate si Familie,Cultura,Culte,Munca si 
Protectie Sociala Protectia Copilului,Activitati Sportive; Administratie Publica Juridica si de 
Disciplina,Agricultura Silvicultura,Cadastru,Amenajarea Teritoriului: 
                   - Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din 20.05.2005 privind încheierea execuţiei 
bugetare pe anul 2004; 
                    - Hotărărea Consiliului local Parva nr. 1/30.01.2006 privind aprobarea bugetului local pe 
anul 2006,modificată prin hotărţrile de consiliu local nr. 15, 17,21,23  si 24 din anul 2006 cu privire 
la rectificarea bugetului local Parva; 
                    - Hotărârea Consiliului local Parva nr.15 din 08.11.2000 privind aprobarea înfinţării 
activităţii economice-silvicultură: 
         - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.27/11.10.2004 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006; 
                    - prevederile Legii nr.379/15.12.2005 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 
2006, cu modificările ulterioare pentru rectificarea bugetului de stat pentru anul 2006; 
                    - prevederile Legii nr.380/15.12.2005 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2006; 
                    - prevederile art.11,17,18,14,26(9),29,31,33(4) lit.”c” din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
modificată şi completată prin Legea nr.310 din 22.05.2002; 
                    - prevederile art.19,art.20(1) lit.,,c’’,art.25,art.26,art.32,art.33,art.39, art.49,art.54,art,57 
art.58 si art.60-si celelalte, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 
         - prevederile art.56(2) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice; 
                    - prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr.40 din 26.01.2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice cu privire la închierea execuţiei bugetare pe anul 2006: 
         - prevederile Ordinului emis de Ministrul Finantelor Publice nr.1954/2005 pentru 
aprobarea clasificarii indicatorilor privind finantele publice; 
             In temeiul prevederilor art.36 (1),alin.(2) lit.”b”alin.(4) lit.”a”,art.61(2),art.63 alin.(1) lit.”c” 
şi alin.(4) lit.“b”, art.45 (1) si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publică locală –republicata,cu modificari si completari ulterioare: 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             ART. 1. Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2006,la bugetul local, după cum 
urmează: 
                            a). La partea de VENITURI                                              = 2.145.571  lei RON 
      b). La partea de CHELTUIELI                                        = 1.909.068  lei RON 
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