
 
   

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156 
Judeţul Mureş, cod poştal  547595 

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
Nr.3351 din 06.12.2021 

     

 
Proiect de hotărâre  

privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai 2021 a sumei de 5.000 ron în vederea 
achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu 

clasele I-VIII de pe raza Comunei Șincai 
 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
 Având în vedere, 

-Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.3357/06.12.2021  privind  alocarea  din 

bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de 

Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I-VIII de pe raza 

Comunei Șincai, 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, nr. 3352/06.12.2021; 

-Hotărârea Consiliului Local Șincai nr.19/2021 privind aprobarea Bugetului Comunei Șincai 

pe anul 2021; 

- prevederile art. 5 și ale art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

- art. 129, alin.(2) lit.”d” , alin.(7) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) lit.”b” , alin.(4) lit.”a” şi  ale art. 196, alin.(1), 

lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;; 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă  alocarea  sumei de 5.000 lei, din Bugetul local al Comunei Șincai 

2021, în vederea achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și 

elevii din școlile cu clasele I-VIII de pe raza Comunei Șincai. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Şincai , prin 

Compartimentele de specialitate. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

Secretarului general U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului 

Județul Mureș pentru verificarea legalității, Compartimentul Financiar, Contabil, Resurse 

Umane și Achiziții Publice, și se publică pe pagina de internet a instituției 

www.primariasincai.ro. 

               Primar U.A.T. Comuna ȘINCAI 
                               POP VASILE 
           Avizat pentru legalitate        
Secretar General al comunei delegat, 
           ONAC DAN CRISTIAN 



                                                                      
   
 

   

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156 
Judeţul Mureş, cod poştal  547595 

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
Nr.3351 din 06.12.2021 

     

 

 Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai 2021 a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de 
Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele        

I-VIII de pe raza Comunei Șincai 
 
 

        
     Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă propunem alocarea de 
sume necesare achiziționării de pachete cu dulciuri și acordarea acestora 
sub formă de cadouri de Moș Crăciun pentru preșcolarii și elevi care 
frecventează cursurile grădinițelor și școlilor de pe raza Comunei Șincai. 
În urma analizării execuției bugetare s-a constatat posibilitatea alocări 
sumei de 5.000 lei în vederea acționării de dulciuri care vor fi acordate sub 
formă de pachete-cadouri de Moș Crăciun unui număr de 188 preșcolari și 
elevi ai grădinițelor și școlilor de pe raza Comunei Șincai. Valoarea unitară, 
totală, a fiecărui pachet va fi de maxim 26 lei/preșcolar sau elev. Plata 
acestora se va asigura din prevederile bugetare de la capitolul 51.02 –
“Autoritati publice si actiuni externe”, titlul de cheltuieli 20-Bunuri și 
servicii.  
 
Propun spre analiză și aprobare Consiliului local al comunei Şincai, 
Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai 
2021 a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de Crăciun, 
pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I-VIII de pe 
raza Comunei Șincai. 
 
 

  Primar, 
   POP VASILE 
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 Raport de specialitate 

la Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai 2021 a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de 
Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele        

I-VIII de pe raza Comunei Șincai 
 
 
În conformitate cu prevederile  
- art. 5 și ale art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
- art. 129, alin.(2) lit.”d” , alin.(7) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
-Hotărâri Consiliului Local Șincai nr.19/2021 privind aprobarea Bugetului 
Comunei Șincai pe anul 2021; 
       Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai 2021 a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de 
Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I-
VIII de pe raza Comunei Șincai este intocmit în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate 
si drept urmare se acordă aviz favorabil.. 
 
 
 
 
     Contabil, 
 Dan Cristian ONAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


