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Nr. de înregistrare                                                                                                                  

2468 din 06.12.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului 
Comunei Șincai nr.92/2018 privind modificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018 și rectificare a Bugetului de 

venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018   
 

I.Modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Șincai pe anul 2018 prin Dispoziției Primarului Comunei Șincai 
nr.92/2018 

 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 s-au stabilit următoarele: 

1.Suplimentarea cu 16.000 lei a Cotelor defalcate din impozitul pe 

venit(cod 04.02.01); 

2.Suplimentarea cu 18.000 lei a Sumelor alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

(cod 04.02.04). 

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu sumele aprobate prin 

hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de 

intervenție la dispoziția Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de 

la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, 

respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorității 

executive, potrivit legii, urmând ca autoritatea deliberativă să 

valideze modificările respective. 

Având în vedere cele de mai sus, prin Dispoziția  primarului 

nr.92/2018 privind modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Şincai pe anul 2018 sumele aprobate au fost repartizate astfel: 

1.La partea de venituri a bugetului local: 

- au fost majorate cu 16.000 lei prevederile bugetare la capitolul 

04.02.01- Cotelor defalcate din impozitul pe venit; 

- au fost majorate cu 18.000 lei prevederile bugetare la capitolul 

04.02.04- Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

2.La partea de cheltuieli a bugetului local: 

- au fost majorate cu 21.000 lei prevederile bugetare la capitolul 

51.02-Autorităţi publice, titlul de cheltuieli 20-Bunuri și servicii; 

- au fost majorate cu 13.000 lei prevederile bugetare la capitolul 

70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul de cheltuieli 20-

Bunuri și servicii. 
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Faţă de cele de mai sus se propune spre aprobare validarea 

Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.92/2018 privind modificarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018. 

 

II.Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe 
anul 2018  

 

1.Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018 privind 

suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul 

Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

1/2018, s-a hotărât suplimentarea cu 9.091 lei a Sumelor alocate din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cod 04.02.04). 

2.Prin decizia Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş nr. 27709/2018 s-a decis diminuarea cu 5.000 lei a sumelor 

defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, repartizate pentru U.A.T. 

Comuna Șincai pentru anul 2018 (cod 11.02.02), partea destinată 

finanțării drepturilor asistenților personali şi indemnizațiile acordate 

persoanelor cu handicap. 

Având în vedere cele de mai sus, se propune rectificarea bugetului 

astfel: 

a) La partea de venituri a Bugetului local: 
-se majorează cu 9.091 lei prevederile bugetare la capitolul 04.02.04- 

Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

-se diminuează cu 5.000 lei prevederile bugetare la capitolul 11.02.02-

Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate. 

b) La partea de cheltuieli a Bugetului local: 
-se majorează cu 2.091 lei prevederile bugetare la capitolul 51.02-

Autorităţi publice, titlul de cheltuieli 20-Bunuri și servicii; 

-se diminuează cu 5.000 lei prevederile bugetare la capitolul 68.02- 

Asigurări și asistență socială, titlul de cheltuieli 57-asistență 

socială; 

-se majorează cu 7.000 lei prevederile bugetare la capitolul 70.02- 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul de cheltuieli 20-Bunuri 

și servicii. 

Sinteza rectificării bugetului local pe anul 2018, supuse 

aprobării consiliului local, este următoarea: 

Venituri/Cheltuieli Capitol bugetar 
Titlu de 

cheltuieli 
Suma lei 

VENITURI 
04.02.04 - +9.091 

11.02.02 - -5.000 
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TOTAL +4.091 

CHELTUIELI 

51.02 20 +2.091 

68.02 57 -5.000 

70.02 20 +7.000 

TOTAL +4.091 

 

III.Alte propuneri  

Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă se propune 

alocarea de sume necesare achiziționării de pachete cu dulciuri și 

acordarea acestora sub formă de cadouri de Moș Crăciun pentru 

preșcolarii și elevi care frecventează cursurile grădinițelor și 

școlilor de pe raza Comunei Șincai. 

Față de cele de mai sus se propune aprobarea alocării sumei de 

4.000 lei în vederea acționării de dulciuri care vor fi acordate sub 

formă de pachete-cadouri de Moș Crăciun unui număr de aproximativ 200 

preșcolari și elevi ai grădinițelor și școlilor de pe raza Comunei 

Șincai. Valoarea unitară, totală, a fiecărui pachet va fi de maxim 20 

lei/preșcolar sau elev. Plata acestora se va asigura din prevederile 

bugetare de la capitolul 51.02 –“Autoritati publice si actiuni externe”, 

titlul de cheltuieli 20-Bunuri și servicii. 

 

Din cauza circumstanțelor excepționale care implică adoptarea unor 

soluții imediate, respectiv rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018  ne vom prevala de prevederile 

art. 7 alin. 13 din Legea nr. 2/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, unde se menționează că ”în cazul reglementării 

unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune 

adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri 

aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun 

adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în 

vigoare”. 

 

 

  Ordonator de credite,  

             Primar,      

          Grigore HUZA               

 


