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                                                    HOTĂRÂREA NR. 19 

                                                          Din 26.04.2021 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2021 

          
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 

Având in vedere  
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; 
- Deciziile Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 5810/2021, nr. 6729/2021 și 
5547/2021; 
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.38/2021 privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprezentând 
fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al 
României în perioada ianuarie - iunie a anului şcolar 2020 - 2021, precum şi estimarea sumelor ce vor fi 
repartizate pentru anii 2022, 2023 şi 2024; 

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Şincai, Raportul la proiectul de hotărâre întocmit 
de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi avizul şi raportul 
Comisiei Economico – Financiare; 

Cu respectarea 
- art.14 alin. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În conformitate cu articolele 5, 19, 20, 39 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2), lit. b), alin (4) lit. a), şi ale art. 196 alin. 1 lit a) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2021 conform 
Anexei nr.1. 
Art.2 – Se aprobă utilizarea unei sume de 1.140.000 lei din excedentului anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, pentru finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local. 
Art. 3 – Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4  – Cu ducere la îndeplinirea prezentei se încredinţează dl. primar şi dl. contabil. 

 
  
             Contrasemnează Președinte de ședință 

Secretar General al comunei delegat 
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