
                            ROMANIA   
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
                                                       HOTARARE 

         privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieili al comunei Parva pe anul 2011 
 
Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 12.02.2011 in prezenta a 10 
consilieri:  
 Avand in vedere: 

- adresa Institutiei Prefectului  judetul Bistrita-Nasaud nr. 22.334/06.01.2011 privind aprobarea si 
adoptarea bugetelor locale pe anul bugetar 2011; 

- adresa  Directiei Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  nr. 506 din 10.01.2011 prin care ni se 
comunica, conform deciziei nr. 2/06.01.2011, cifrele de buget pe anul 2011; 
            - adresa  Directiei Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  nr. 2334 din 01.02.2011 prin care ni 
se comunica repartizarea pe trimestre a cifrelor de buget pe anul 2011; 

- Scrisoarea - cadru nr.372.847/15.09.2010 elaborata de Ministerul Finantelor Publice, privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2011 si a estimarilor 
pentru anii 2012-2014, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 

- Decizia nr. 2/06.01.2011 a Directorului executiv al Directiei generale a finantelor publicea 
judetului Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 si a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe 
venit; 

- anuntul nr.62/10.01.2011 si procesul-verbal nr.63/10.01.2011 de afisare a proiectului 
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2011, la sediul Primariei din comuna Parva 
nr.162 precum si procesul verbal nr.418/11.02..2011 privind constatarea depunerilor la anunt; 

- expunerea de motive nr. 410 din 10.02.2011 a Primarului comunei privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2011; 

- raportul nr. 409 din 10.02.2011 intocmit de d-na Singiorzan Catalina referent III, privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei pe anul 2011: 

             - rapoartele favorabile/nefavorabile nr.419 din 11.02.2011 ale Comisiiior de specialitate ale 
consiliului local      
             In conformitate cu: 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Parva nr.21/2010 privind aprobarea taxelor si 
impozitelor locale pentru anul 2011 si H.C.L. Parva nr.22/2010 privind instituirea unor taxe speciale 
pe anul 2011; 

 - prevederile art.2(1) pct. 50, 51 si (2)-(6), art.14(6)-(8), 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4,art.6,art.10, art.11, art.24,art.26, din Legea bugetului de stat pe 
anul 2011 nr.286/2010; 

In  temeiul prevederilor art.36 alin.(2)lit.”b,”alin.(4)lit.”a”, art.45alin.(2)lit.”a”, alin.(4), 
art.63(1) lit.”c”,alin.(4) lit.”a” si „b” si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001 republicata: 

 
         HOTARASTE: 
 

Art.1 (1). Se aproba bugetul general de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2011, in 
suma de  14.331 mii lei conform anexei nr.1 (formular cod 11); 

       (2). Aprobarea bugetului local general de venituri si cheltuieli al comunei Parva 
pe anul 2011 s-a facut cu respectarea prevederilor art. 14 alin 7 din legea nr. 273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Art.2 (1). Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitale, si la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, conform anexei nr.2 (formular cod 11/01);   



 
   (2). Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitale, si la 

cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe, pe sectiuni, dupa cum urmeaza: 
a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 2.091 mii lei si cheltuieli in suma de 

2.091 mii lei; 
b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 12.000 mii lei si cheltuieli in suma de 

12.000 mii lei; 
            (3). Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei pe 

anul 2011, in suma de 6 mii lei pentru plata SF electrificari rurale (se aplica prevederile art. 
58 alin.1 din legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare); 

Art. 3 (1). Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate integral 
din venituri proprii pe anul 2011,conform anexei nr.3(farmular cod 11/02). 

            (2). Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate integral 
din venituri proprii pe anul 2011,pe sectiuni, dupa cum urmeaza: 

a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 141 mii lei si cheltuieli in suma de 
165 mii lei; 

b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 93 mi lei si cheltuieli in suma de 93 
mii lei; 

Art.4. Se aproba bugetul creditelor externe si interne pe anul 2011, conform anexei 
nr. 5 (formular cod 11/03) 

Art.5. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 conform 
anexei nr. 6(formular cod 11/04); 

Art.6. Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole si aliniate pentru fiecare 
capitol si subcapitol din bugetele prevazute la art.2-6 din prezenta hotarare conform 
anexei nr.7 (formular cod 11/05); 

Art.7. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2011 pentru fiecare din 
bugetele prevazute la art.2-6 din prezenta hotarare conform anexei nr.8,(formular cod 14); 

Art.8. Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii conform 
anexei nr.9, (formular cod 15); 

Art.9. Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.10. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin 

afisare la sediul consiliului local si  site www.primariaparva.ro;  
Art.11. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 

Parva si compartimentul financiar-contabil; 
Art.12. Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi “pentru” din 10 consilieri 

prezenti; 
Art.13. Compartimentul de resort/secretarul comunei Parva va comunica prezenta 

hotararea cu: 
 - Primarul comunei Parva 
 - Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud                           
 - Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud 
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