
                            ROMANIA    
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
                                                       HOTARARE 

cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2011 
 
 

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta extraordinara in data de 27.12.2011,in prezenta a 10 
consilieri:  

Avand in vedere: 
- Ordonantarea de plata  nr. 1/20.12.2011 privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne 

conform O.U.G. nr. 107/13.12.2006, prin care ni se vireaza suma de  4.732 lei prin ordinul de plata                   
nr. 2066-2126/20.12.2011; 

- anuntul nr.3086/21.12.2011 si procesul-verbal nr.23087/21.12.2011 de afisare a proiectului  
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2011, la sediul 
Primariei din comuna Parva nr.162 precum si procesul verbal nr.3099/27.12.2011 privind 
constatarea depunerilor la anunt; 

- raportul nr. 3088 din 21.12.2011 intocmit de d-na Singiorzan Catalina referent III, privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei pe anul 2011; 

- expunerea de motive nr. 3089 din 21.12.2011 a Primarului comunei privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2011; 

- rapoartele favorabile/nefavorabile nr. 3095 din 23.12. 2011 ale Comisiiior de specialitate ale 
consiliului local;     
             In conformitate cu: 

- prevederile O.U.G. nr. 107 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor  facilitati 
populatiei pentru plata energiei termice; 

- prevederile H.G. nr.920 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece; 

- 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; 

-  prevederile art.36(2)lit.b,(4)lit.a, art.45(2)lit.a,(4), art.63(1) lit.c, (4) lit.a si b din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Se rectifica (majoreaza) veniturile  bugetului  local   al comunei Parva  cu  suma  de 5 mii 

lei, astfel; 
    

                                 
                              INDICATORI 

Buget 
initial 
mii lei 

Crestere 
mii lei 

Total buget 
rectificat   mii 
lei 

I. VENITURI TOTAL 
                 DIN CARE: 
                      -VENITURI PROPRII 

14.615 5 14.620

224 - 224
 Cap.04.02.01.-Cote defalcate din impozitul 89 - 89



pe venit 
Cap.04.02.04. Sume alocate de C.J.pentru 
echilibrarea bugetului local 

279 - 279

Cap.11.02.02.-Sume defalcate din TVA 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul com.oras.mun.Bucuresti 

1.182 - 1.182

Cap.11.02.06.-Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetului local 

338 - 338

Cap.11.02.07.-Sume def. din TVA pt.  
programul de dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural 

426 - 426

Cap.42.02 –Subventii de la bugetul de stat 77 5 82
Cap.45.02.–FEADR 12.000 - 12.000

II. CHELTUIELI TOTAL,          DIN CARE:        14.621 5 14.626
 Cap.51.02.-Autoritati executive 980 - 980

Cap.54.02 –alte servicii publice generale - - -
Cap. 56.02. – transferuri cu caracter general 
intre diferite nivele ale administratiei 

- - -

Cap.65.02.-Invatamant 1.268 - 1.268
Cap.66.02.-Sanatate 5 - 5
Cap.67.02.-Cultura, Recreere si Religie 890 - 890
Cap.68.02.-Asigurari si Asistenta Sociala 268 5 273
Cap.70.02.-Servicii si Dezvoltare Publica 944 - 944
Cap.74.02.-Protectia mediului 6.449 - 6.449
Cap. 80.02. – Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si geturilor 

5 - 5

Cap.84.02.-Transporturi 3.789 - 3.789
Cap.87.02.-Alte activitati economice 23 - 23

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  primarul comunei 

Parva si  compartimentul  financiar-contabil; 
Art.3.  Prezenta hotarare a fost adoptata cu  10 voturi „pentru” din 11 consilieri in functie; 
Art.4. Prezenta  hotarare va  fi  adusa  la  cunostinta publica, prin afisare la avizierul din 

sediul Primariei comunei   Parva  si  orice  alte  mijloace,si comunicata prin grija secretarul 
comunei Parva cu ; 
                               - Institutia Prefectului,  judetul Bistrita-Nasaud; 
                               - Directia  Generala  a   Finantelor  Publice  Bistrita-Nasaud; 

           - Primarul comunei Parva 
                               - Consilerii locali 
                               - Compartimentul  financiar-contabil  
                               - Site-www.primariaparva.ro. 
 
 
       PRESEDINTELE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA 
            FINEGARI IOAN                                                                                         SECRETAR,    

                                                                                                           CALUS IOAN  
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