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Hotărârea nr. 15 

                           Din 13.04.2022  
privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2021 

 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
 Având în vedere, 

-Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare 

anuale pe anul 2021 şi referatul de aprobare elaborate de primarul Comunei Şincai, 

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

Șincai; 

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

republicată; 

-OMF nr 6 din 04 01 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate 

întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea anexei nr. 2 la 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 

2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 

 În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă Contul anual de execuţie al Bugetului local al Comunei Şincai pe anul 

2021, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Situaţia financiară anuală a Comunei Şincai pe anul 2021, conform 

anexei nr. 2  la prezenta hotărâre. 

Art.3 Anexele nr.1 și nr. 2. fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

Secretarului general U.A.T. Comuna Șincai, Instituției Prefectului Județul Mureș,  Primarului 

Comunei Șincai și se publică pe pagina de internet a instituției.www.primariașincai.ro . 

                                          Președinte de ședință, 
Contrasemnează                                                  Panczel Csaba 
Secretar General al comunei delegat, 
Onac Dan Cristian 

mailto:e-mail:%20sincai@cjmures.ro


                                                                      
   
 
 

                                                            Anexa nr.1 la HCL nr. 15/13.04.2022 
 

 
 
 
 
Contul anual de execuţie al Bugetului local al Comunei Şincai pe anul 2021 

 
 

    a) Venituri: 

    - prevederi bugetare iniţiale – 14.266.000 ron 

    - prevederi bugetare definitive – 14.695.000 ron 

    - încasări realizate – 5.344.085 ron 

 

    b) Cheltuieli: 

    - credite bugetare iniţiale – 15.406.000 ron 

    - credite bugetare definitive – 15.835.000 ron 

    - plăţi efectuate – 4.888.823 ron 

 
 
 
 
Președinte de ședință,     
Panczel Csaba 
 
 

 

 

 

 

 

 


