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Proiect de hotărârea  

privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul - I - 
2022 

 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 

 Având în vedere, 
- proiectul de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul – I – 2022 nr. 1611/09.05.2022 și referatul de aprobare;   
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Șincai nr. 1612/09.05.2022; 
- 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 - I 
- 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul Comunei Șincai.  
         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 
           Vasile POP            
Avizat pentru legalitate 
Secretar General al comunei delegat, 
Dan Cristian ONAC 
 



 
 
Anexa la H.C.L. ŞINCAI nr._____/____________ 
 
 
 
 
 

Execuţia Bugetului local al Comunei Şincai pe 
trimestru – I - 2022 

 
 
 

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 3.494.000 1.273.000 949.781 74,61
2 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 3.494.000 1.273.000 659.731 51,83
 Excedent/deficit 0 0 290.050 - 

 
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 10.562.000 8.451.000 2.138.508 25,30
2 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 12.483.000 10.176.000 2.138.508 21,02
 Excedent/deficit 1.921.000 1.725.000 0 - 

 
 
 
 
 
Primar U.A.T. Comuna ȘINCAI,     
Vasile POP 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe 

trimestrul – I - 2022 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, 
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare 
de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 
scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:  

a) să nu înregistreze plăţi restante; 
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor 
efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind execuţia bugetului de venituri si 
cheltuieli al Comunei Şincai pe trimestrul – I - 2022, nu se impun măsuri de redimensionare 
a cheltuielilor, prin rectificare bugetară. Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 

Primar U.A.T. Comuna ȘINCAI,       

Vasile POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul - I - 2022 
 

 
La data de 31.03.2022 situația Execuției bugetare se prezintă astfel: 

 
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 3.494.000 1.273.000 949.781 74,61
2 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 3.494.000 1.273.000 659.731 51,83
 Excedent/deficit 0 0 290.050 -
 
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 10.562.000 8.451.000 2.138.508 25,30 
2 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 12.483.000 10.176.000 2.138.508 21,02 
 Excedent/deficit 1.921.000 1.725.000 0  - 
 

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a 
contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi 
principiile contabile specifice. 

Execuţia bugetară a trimestrului - I - 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Comunei Şincai, precum şi informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. Din analiza execuţiei prezentate reiese că  nu sunt necesare 
măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli 
2022. 
 

Contabil, 
Dan Cristian ONAC 
 


