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JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                              
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru activitatea 

proprie a  Consiliului Local Parva /Primariei în baza Ordonanței 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației  publice și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în ședință ordinară în data de 

01.02.2016, în prezența unui număr de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în 

funcție; 

Având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 256 / 26.01.2016 a primarului comunei Parva ; 
-  raportul nr.257 / 26.01.2016 al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, 
- prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației  publice și instituțiile publice; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației  publice și instituțiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Parva nr. 8 din 01.02.2016 privind 
aprobarea bugetului comunei Parva pe anul 2016 conform Legii bugetului de 
stat pe anul 2016 nr. 339/2015 şi a estimărilor pe anii 2017-2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- raportul nr.317 din 31.01.2016 al Comisiei studii, activitati  economico-
financiare si administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea 
teritoriului si urbanism;   

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit.(a’),  art.91 alin.(3) lit.a), art.97, 
art.98 şi art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se stabilesc normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme, în 
limită maximă de 1 autoturism.    

Art.2. Se stabilește consumul normat de carburanți la nivelul Consiliului Local 
Parva/Primariei, potrivit Anexei nr.1. 



Art.3. Se stabilesc normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol 
desfășurate la nivelul Consiliului Local Parva/Primariei, potrivit Anexei nr.2. 

Art.4. Normativele de cheltuieli privind convorbirile telefonice – telefonie fixă 
și telefonie mobilă se stabilesc în limita sumei de 35 mii lei.  

Art.5. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Normativele de cheltuieli se pot actualiza anual prin hotărâre a 

Consiliului Local Parva.  
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi “pentru”. 
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 februarie 

2016. 
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Parva. 
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către  secretarul comunei, cu: 
- Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva 
- Compartimentul financiar contabil 
- www.primariaparva.ro. 

Presedinte de sedinta                        

     MOISA IOAN                                                       Contrasemneaza:                                                                                                                                                                 

                                                                     SECRETARUL  COMUNEI, 

                                                                    CALUS    IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10                                             

Din 01.02.2016. 

http://www.primariaparva.ro/

