
 

       ROMÂNIA 87/16.01.2018 
     Jud. MUREŞ 
Consiliul local al comunei Şincai 

Proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2018 

          
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 

Având in vedere  
- Deciziile Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 1290/2018; 
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2018 privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a 
sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul 
Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, precum și estimarea sumelor ce vor fi repaartizate pentru anii 
2019, 2020 și 2021; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018; 

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Şincai, Raportul la proiectul de hotărâre 
întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi 
avizul şi raportul Comisiei Economico – Financiare; 

Cu respectarea 
- art.14 alin. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu articolele 5, 19, 20, 39 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂREŞTE: 
Art. 1 – (1) Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018 
conform Anexei nr.1. 
(2) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018 – secţiunea de 
funcţionare conform Anexei nr.2. 
(3) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2018 – secţiunea de 
dezvoltare conform Anexei nr.3. 
(4) Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2018 conform Anexei nr.4. 
Art.2 – Se aprobă utilizarea unei sume de 244.000 lei din excedentului anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, pentru finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare 
a bugetului local. 
Art.3 – Se aprobă utilizarea unei sume de 94.000 lei din excedentului anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare. 
Art. 4 – Anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5  – Cu ducere la îndeplinirea prezentei se încredinţează dl. primar şi dl. contabil. 

 
Primar U.A.T. Comuna Şincai 
Grigore HUZA 
                                       
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  
Ludovica Emilia SUCIU 


