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JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  ŞINCAI 
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Judeţul Mureş, cod poştal  547595 
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Hotărârea nr. 59 
Din 10.12.2021  

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. 

                         Președinte de ședință 
                               NEGREA ALEXANDRU 
               Contrasemnează        
Secretar General al comunei delegat, 
           ONAC DAN CRISTIAN 
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