
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Nr. 577 din  23.02.2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

comunei Parva pe anul 2016 

         Primarul comunei Parva 

         Având în vedere: 

             -  prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de Stat pe anul 2016 şi Legea nr. 273 / 2006 

legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

             -  raportul compartimentului de specialitate  nr.576 din 23 februarie 2016 ; 

             - decizia 6 din 17.02.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, comunelor si municipiilor pentru finantarea acordarii 

stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita 

in suma de 18 mii  lei 

              - adresa nr.10052/6.01.2016 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce 

se va exploata in anul 2016 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri 

pe anul 2016.  

              - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 43/29.12.2015 prin care se aproba cantitatea 

de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2016  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  Sant ;  

  În conformitate cu: 

              - prevederile 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, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 

         În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b.(4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a şi b 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 

 

PROPUN: 

         Art. 1. Să se aprobe rectificarea (majorarea ) bugetului general  de venituri şi cheltuieli al comunei 

Parva pe anul 2016,  cu suma de  478  mii lei dupa cum urmeaza : 

I   VENITURI   BUGET  LOCAL  =  478  mii lei din care : 

a) – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, 

comunelor si municipiilor pentru finantarea acordarii stimulentului educational sub forma de 

tichete sociale pentru gradinita in suma de 18 mii lei ; 

b) -  Venituri din paduri (disponibilitatile institutiilor publice) in suma de  460 mii lei ; 

II    CHELTUIELI  BUGET  LOCAL   = 478  mii lei din care : 

a) – cap. 70.02.06  =  400 mii lei  (electrificare Valea Paltinului ) 

b) -  cap. 51.01.03  =    50 mii lei  (lucrari pentru terminarea magaziei pentru primarie ) 

c) -  cap. 74.02.06  =    10 mii lei  (lucrari de canalizare ) 

d) -  cap. 68.02.15  =    18 mii lei (tichete sociale pentru gradinita ) 

 



III   VENITURI  DIN  ACTIVITATEA  ECONOMICA      =  460  mii lei 

IV  CHELTUIELI  DIN  ACTIVITATEA  ECONOMICA  =   460 mii lei  (transfer sume in  

                                                                                                                            bugetul local ). 

                                                         PRIMAR, 

                                                     Strugari  Ioan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ROMANIA                                                                           

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

 

 

 

                                                                     HOTARARE 

                    privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri şi cheltuieli al  

                                           comunei Parva pe anul 2016 (rectificare nr. 1) 

 

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara din data de 7 martie 2016 in prezenta   a 9 

consilieri din totalul de 10 in functie 

 

         Având în vedere: 

             -  prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de Stat pe anul 2016 şi Legea nr. 273 / 2006 

legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

             -  raportul compartimentului de specialitate  nr.576 din 23 februarie 2016 ; 

             -  expunerea de motive nr. 577 din 23.02.2016 a primarului comunei Parva ; 

             -  decizia 6 din 17.02.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud 

privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, comunelor si municipiilor pentru finantarea acordarii 

stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita 

in suma de 18 mii  lei 

              - adresa nr.10052/6.01.2016 a Ocolului Silvic Dorna Candreni cu privire la masa lemnoasa ce 

se va exploata in anul 2016 precum si cheltuielile aferente pazei si lucrarilor ce se vor efectua la paduri 

pe anul 2016.  

              - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 43/29.12.2015 prin care se aproba cantitatea 

de masa lemnoasa ce se va exploata pe anul 2016  prin Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare RA  Sant ;  

  În conformitate cu: 

              - prevederile 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, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare OUG 63 / 2010 şi OUG nr. 102 / 2011; 

         În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b.(4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a şi b 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată.                                                       

                                                                   HOTARASTE : 

         Art. 1. Se aproba rectificarea (majorarea ) bugetului general  de venituri şi cheltuieli al comunei 

Parva pe anul 2016,  cu suma de   478  mii lei dupa cum urmeaza : 



a) BUGETUL  LOCAL    =  478 mii lei.      

-  mii lei  - 

   
                        INDICATORI 
  

Buget 

initial 

Crestere 
 

Total buget  

rectificat 

 

I    VENITURI   TOTAL  din care : 

 

12.426 

 
   478 

 

  12.904 

        VENITURI PROPRII    476 460 936 

 Cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit 93   93 

 Cap. 04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din 

                           impozitul pe venit pentru echilibrarea B.L 

 

436 

  

436 

 Cap. 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finantarea  

                           cheltuielilor descentralizate la nivelul 

                           comunelor, oraselor, municipiilor 

 

1.799 

 

18 

 

1.817 

Cap. 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

                          bugetului local 
 

 413 

  

 413 

Cap. 42.02.34 – Subventii de la bugetul de stat pentru 

                           incalzirea locuintei 
 

  15 

  

  15 

Cap. 42.02.65 – Subventii pentru finantarea PND(Modernizare 

                          strazi comunale in comuna Parva ) 
 

9.194 

  
9.194 

    

  II   CHELTUIELI  TOTAL  din care : 13.273 478 13.751 

Cap. 51.02 „Autoritati executive „  1.298  25  1.323 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale „      75        75 

Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi „      10        10 

Cap. 65.02 „Invatamant „ 1.548 18  1.566 

Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie „     10       10 

Cap. 68.02 „Asistenta sociala „   512      512 

Cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare publica „   306 400    706 

Cap. 74.02 „ Protectia mediului „     44   10      54 

Cap. 84.02. „Transporturi „ 9.271   25 9.296 

Cap. 87.02 „Alte activitati economice „   199     199 

 

b) BUGETUL  ACTIVITATII  ECONOMICE   =  460 mii lei 

 

- mii  lei - 

   
                        INDICATORI 

Buget 

initial 

Crestere 

- M 

Total buget  

rectificat 

I   VENITURI  TOTAL        activitate economica 938 460 1.398 

II  CHELTUIELI TOTAL   activitate economica 1.324 460 1.786 

 

     Art. 2  - Se aproba lista de investitii la cap. 51.02. pentru obiectivul „Magazie pentru primarie”. 

     Art. 3  - Se majoreaza lista de investitii la cap. 70.02 cu suma de 400 mii lei pentru obiectivul 

                   „Electrificare Valea Paltinului”. 

     Art. 4  - Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva si  

                   compartimentul financiar contabil ; 

     Art. 5  - Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : voturi „pentru” 9 din 10 consilieri in functie. 



     Art. 6  - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisarea la vizierul din sediul  

                    Primariei comunei Parva si orice alte mijloace, si comunicata de catre secretarul comunei 

                    Parva  cu : 

                                    -Institutia prefectului , judetul Bistrita Nasaud 

                                    -Administratia judeteana a finantelor publice Bistrita Nasaud 

                                    -Trezoreria Nasaud 

                                    -Primarul comunei Parva 
                                       Compartimentul financiar- contabil 
                                       Site : www.primariaparva.ro 

                                                                                 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                     Moisa. Ioan                                                                             Secretar   Calus  Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 din 07.03.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Venituri Mii lei 

1 Impozit pe venit din transferurile de proprietate 2 

2 Impozite și taxe proprietate (imp. cladiri + imp. teren intrav. si extravilan) 123 

3 Taxă pe utilizarea bunurilor ( mijloace transport pers. fizice si juridice)   71 

4 Alte impozite și taxe locale  18 

5 Venituri din  proprietate ( concesiuni )  97 

6 Taxe extrajudiciare de timbru   1 

7 Amenzi 48 

8 Diverse venituri (taxe speciale + alte venituri) 31 

9 Venituri din păduri    (1219) 85 

10 Sume din cote defalcate din impozit pe venit 436 



11 Cote defalcate din impozitul pe venit 93 

   

12 Subvenții de la bugetul de stat pentru încălzire 15 

13  Subventii de la bugetul de stat pentru „Modernizare strazi in comuna Parva”    9.194 

14 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de învățământ – 

salarii 

 

   1.234 

15 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale la 

învățământ 

 

155 

16 Sume defalcate din TVA pentru asistență personală 395 

17 Sume defalcate din TVA pentru încălzire la Legea 416 / 2001  15 

18 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 413 

19 Excedent       847 

 Total venituri buget local din care :     13.273 

 Venituri proprii 569 

 

Nr. 

crt. 
Cheltuieli Mii lei 

1 Primărie din care:    1.298 

                            - salarii  382 

                            - cheltuieli materiale 132 

                            - cheltuieli de capital   

                            - rambursare imprumut  784 

2 Învățâmânt din care:     1.548 

                                  - salarii     1.234 

                                  - cheltuieli materiale 219 

                                  - burse   12 

                                  - cheltuieli de capital ( reabilitare curtea scolii )   83 

3 Alte servicii publice general (fond rezerva la disp. consiliului local)  75 



                                     fond rezerva la dispozitia consiliului local 45 

                                     sume pentru alegerile locale 30 

4 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 10 

5 Cultura, recreere si religie  10 

                                     consum curent electric caminul cultural 10 

                                     intretinere parc 0 

6 Asistenta sociala                                   512 

                                    salarii asistenti personali 378 

                                    indemnizatii persoane handicap  84 

                                    ajutor incalzirea locuintei(populatie si ajutor social)         19 

                                    sume conform legii 248/15(tichete sociale prescolari)   11 

                                    ajutoare de urgenta  20 

7 Alimentare cu apa 71 

                                  cheltuieli materiale si servicii ( cotizatie ADI = 9 mii 

lei,atorizatie apa + avize + 12 mii lei, consum apa = 20 mii lei, consum 

curent electric statia de epurare si statia de pompe =15 mii lei) 

 

51 

                                  obiecte de inventar 20 

8 Iluminat public si electrificari rurale      235 

                                  consum curent electric iluminat public 15 

                                  cheltuieli intretinere iluminat public 20 

                                  cheltuieli de capital(electrificare Valea Paltinului) 200 

 

 

9 Protectia mediului         44 

                                cotizatie ADI deseuri 4 

                                cheltuieli colectare deseuri 10 

                                obiecte de inventar + saci menajeri pt. deseuri selective 30 

                                cheltuieli de capital ( SF extindere canalizare) 0 



10 Drumuri si poduri (84.02.50) 47 

                                taxe + avize   5 

                                S.F. drumuri + lucrari 42 

11 Strazi                9.224 

                                cheltuieli materiale si servicii (avize ape si mediu)  30 

                                Cheltuieli de capital (Modernizare strazi )    9.194 

12 Turism 71 

                                salarii  40 

                                cheltuieli materiale si servicii   6 

                                obiecte de inventar  

                                cheltuieli de capital ( imprejmuire centru turistic )         25 

13 Alte actiuni economice 128 

                                cheltuieli materiale (materiale ISU )  20 

                                cotizatie ADI spital   1 

                                cotizatie GAL Feldru 10 

                                cotizatie Acor (cotizatie 6 mii lei + plata audit 12 mii) 18 

                                semn intrare in comuna 0 

                                cheltuieli de capital PUG 0 

                                cheltuieli de capital CADASTRU 79 

   

 TOTAL cheltuieli buget local   13.273 

       

   Art. 2.  Sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii economice pe anul 2016 la suma de 

1.324 mii lei ; 

 

Nr. 

crt. 
                                                 Venituri    mii lei 

 1 Incasari masa lemnoasa licitata 938 



 2 Excedent la data de 31 decembrie 2015 386 

 Total venituri activitatea economica pe anul 2016    1.324 

 

Nr. 

crt. 
                                                Cheltuieli    mii lei 

1 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor Ocolul Silvic Dorna Candreni       73 

2 Cheltuieli cu paza si protectia padurilor O.S. Iz.Somesului Mare Sant      500 

3 Transfer sume in bugetul local         85 

4 Cheltuieli pentru taxa fond de mediu si fondul de regenerare al padurilor      666 

 Total cheltuieli activitate economica pe anul 2016   1.324 

 

         Art. 3. Să se aprobe lista obiectivelor de investiții pe anul 2016. 

         Art. 4. Să se aprobe folosirea exedentului in suma de 847 mii lei pentru acoperirea integrala a 

deficitului sectiunii  de dezvoltare. 

         Art. 5. Să se aprobe cuprinderea la partea de venituri a sumei de 85 mii lei, suma ce reprezinta 70% 

din soldul activitatii economice la data de 31 decembrie 2015. 

 

Primar 

Strugari  Ioan 

 


