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Proiect de hotărâre  
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. 
 

                                                                                                      PRIMAR, 
                                            Vasile POP 
             Avizat pentru legalitate, 
      Secretar General al comunei delegat, 
             Dragoș TOMA     
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului 

Comunei Șincai nr. 129/2022 privind modificarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022    

 

Modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Șincai pe anul 2022 prin Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.129/2022 în urma alocărilor bugetare de la bugetul de stat sunt 

următoarele: 

       Prin H.G. nr. 1508/2022 au fost repartizate bugetului 

local al Comunei Sincai la capitolul -11.02.06 Sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale -suma de 155.000 lei 

       Prin H.G. nr. 1510/2022 au fost repartizate bugetului 

local al Comunei Sincai la capitolul -11.02.06 Sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale -suma de 120.000 lei 

       Prin Hotărârea C. J. Mureș nr. 227/2022 au fost 

repartizate bugetului local al Comunei Sincai la capitolul 04.02.05 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean-suma 

de 5.800 lei    

a) La secțiunea venituri: 

- au fost majorate cu 5.800 lei prevederile bugetare la 

capitolul 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Județean 

- au fost majorate cu 275.000 lei prevederile bugetare la 

capitolul 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale  

b)     La secțiunea cheltuieli:    

- au fost majorate cu 65.800 lei prevederile bugetare la 

capitolul 51.02.- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 

- au fost majorate cu 5.000 lei prevederile bugetare la 

capitolul 65.02. - INVATAMANT 

- au fost majorate cu 210.000 lei prevederile bugetare la 

capitolul 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 

Comunei Șincai, Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției 

Primarului Comunei Șincai nr. 129/2022 privind modificarea Bugetului 

de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022 .   

  

      Ordonator de credite,  

             Primar,      

           Vasile POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 
nr. 129/2022 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Șincai pe anul 2022   
 
Având în vedere: 
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
-Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.129/2022 privind modificarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai 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; 
Ținând cont de 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; 
    Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 
nr. 129/2022 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Șincai pe anul 2022 este întocmit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și de legalitate, drept 
urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Comunei Șincai. 
 
 
   
                     Contabil, 

                                            Dan-Cristian ONAC 
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