
 

   

 

 

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 
     

 
Hotărârea nr. 45 
Din 02.11.2021 

privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul 
– III - 2021 

 
 

Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 

 Având în vedere, 

-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea execuţiei 

bugetare a Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2021 nr. 2701/20.10.2021 , 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai nr. 2702/20.10.2021; 

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

 În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului local al Comunei Şincai trimestrul 

– III - 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

primarul Comunei Șincai.  

 

 
               Președinte de ședință 

                  MOLDOVAN ANGELICA       
        

Contrasemnează 
Secretar General al comunei delegat, 
ONAC DAN CRISTIAN 
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Anexa la H.C.L. ŞINCAI nr.45/02.11.2021 
 
 
 
 
 

Execuţia Bugetului local al Comunei Şincai pe 
trimestru –III - 2021 

 
 
 

a) Secțiunea de funcționare: 
- lei – 

Nr. 
crt. 

Denuire Prevederi 
bugetare 

anuale  

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 
cumulat  

Încasări 
realizate/ Plăţi 

efectuate 

% din 
prevederi 

trim. 
cumulat 

1 Veniturile secţiunii de funcţionare 3.094.000 2.486.000 2.455.225,64 98,76 

2 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 3.094.000 2.486.000 1.859.290,39 74,79 

 Excedent/deficit 0 0 595.935,25 - 

 
b) Secțiunea de dezvoltare: 

 
Nr. 

crt. 

Denuire Prevederi 

bugetare 

anuale  

Prevederi 

bugetare 

trimestriale  

Încasări 

realizate/ Plăţi 

efectuate 

% din 

prevederi 

trim. 
cumulat 

1 Veniturile secţiunii de dezvoltare 11.197.000 11.175.000 1.931.367,97 17,28 
2 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 12.337.000 12.315.000 1.955.033,58 15,87 
 Excedent/deficit 1.140.000 1.140.000 23.665,61 - 

 
 
 
 
 
 
 


