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Proiect 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 

 
  Având în vedere: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018; 

- Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.92/2018 privind modificarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018; 

- 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 ; 

- Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 27709/2018;  
Ţinând cont de prevederile: 

 - art.19, art.36 şi art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

- art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul: 
 - art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

 Art.1 – Se validează Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.92/2018 privind modificarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018. 
 Art.2 – Se rectifică Bugetul local al Comunei Şincai pe anul 2018 conform anexei. 

Art.3 – Se aprobă  alocarea  sumei de 4.000 lei, din Bugetul local în vederea achiziționării de 
cadourilor de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I-VIII de pe raza 
Comunei Șincai. 

Art.4 – Suma prevăzută Ia art.3 se va suporta din prevederile bugetare de la capitolul bugetar 
51.02 –“Autorități publice și acțiuni externe”, titlul de cheltuieli 20-Bunuri și servicii. 
 Art.5 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
compartimentul financiar contabil al Comunei Şincai. 
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