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Hotărâre nr. 4 
Din 19.01.2023 

privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 129/2022 privind modificarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022  

 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 Având în vedere: 
           - Proiectul de hotărâre si Referatul de aprobare cu nr. 45/05.01.2023 privind validarea 
Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.129/2022 privind modificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022 
           - Raportul de specialitate nr. 46/05.01.2023 
           - Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 129/2022 privind modificarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022 

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- H.G. nr. 1508/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale; 

- H.G. nr. 1510/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 227/2022 privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% 
prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. "c" din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 
2022, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a sumelor defalcate din TVA 
destinate finanțări cheltuielilor privind drumurile județene și comunale; 

- prevederile art.49, alin.(5); art.50, alin.(2), lit.”b”; art.82 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL Șincai nr. 12/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Şincai pentru anul 2022; 
             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 validează Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 129/2022 privind 
modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2022. 
 Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
compartimentul financiar contabil al U.A.T. Comuna Şincai. 
           Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, in 
termenul prevazut de lege : Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; primarului comunei Șincai, 
Compartimentului financiar-contabil. 
 

                                                                                                      Președinte de ședință, 
                                                  Șandor Viorica 
             Contrasemnează, 
      Secretar General al comunei 
             Dragoș TOMA     
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