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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINCAI 

 
HOTĂRÂREA nr. 15 

din  28.04 2020 
privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 

2019 
 
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 2019 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; 

 Potrivit pct.1.3. din Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor 

financiare ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 

nr.129/2019; 

 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 2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Situaţia financiară anuală a Comunei Şincai pe anul 2019, 

conform anexelor nr.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Anexele nr.1, nr.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

Comunei Șincai.  

                   Preşedinte de şedinţă 
                                                                                                      Macavei Petraliana Rodica  

                              
   Contrasemneaza 
   Secretar General, 
Suciu Ludovica Emilia 
   

 
 
 



 
 
 

Anexa nr.1 
la H.C.L.Șincai nr._____/________ 

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

2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Venituri: 

    - prevederi bugetare iniţiale – 10.044.000 ron 

    - prevederi bugetare definitive – 10.509.000 ron 

    - încasări realizate – 3.121.789 ron 

 

 

 

    b) Cheltuieli: 

    - credite bugetare iniţiale – 10.915.000 ron 

    - credite bugetare definitive – 11.380.000 ron 

    - plăţi efectuate – 2.640.238 ron 


