ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ŞINCAI
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Nr. 362 Din 19.02.2019

Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş,
Având in vedere
‐ Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
‐ Deciziile Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 6275/2019, nr. 6276/2019 nr.
7158/2019;
‐ Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2019 privind privind repartizarea, pe anul 2019, a sumelor
pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ‐teritoriale din județul Mureș, a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al Romaniei în perioada ianuarie‐iunie a
anului şcolar 2018‐2019;
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;
‐ art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
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 2019 conform
Anexei nr.1.
(2) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2019 – secţiunea de
funcţionare conform Anexei nr.2.
(3) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2019 – secţiunea de
dezvoltare conform Anexei nr.3.
Art.2 – Se aprobă utilizarea unei sume de 871.000 lei din excedentului anual al bugetului local,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului local.
Art.3 – Se aprobă utilizarea unei sume de 100.000 lei din excedentului anual al bugetului local,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare.
Art. 4 – Anexele nr.1, nr.2, şi nr.3 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

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Ludovica Emilia SUCIU
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Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Şincai pentru anul 2019
Proiectul de buget al Comunei Şincai pentru anul 2019 prevede venituri totale de
10.044.000 lei și cheltuieli totale de 10.915.000 lei.
Principalii indicatori programaţi pentru anul 2019 sunt prezentaţi sintetic astfel:

Sinteza veniturilor
1. Sume din Cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA
Suma
Destinaţia
Obs.
Capitol
prevăzută

Secţiunea

Sec. de
func.

04.02.01

Cheltuieli curente și de capital

197.000

04.02.04

Cheltuieli curente și de capital

355.000

04.02.05

Cheltuieli curente și de capital

200.000

11.02.02

Ajutor încălzire
Cheltuieli curente învăţământ
Tichete gradiniţă
TOTAL

20.000
77.000
15.000
112.000

11.02.05

Cheltuieli privind drumurile

11.000

11.02.06

Cheltuieli curente și de capital

1.001.000

Total sec.de funcţionare
TOTAL

sumă estimată conform adresă
AJFP Mureș nr.13726/2019
Sumă alocată de C.J.Mureș prin
H.C.J. nr.26/2019
Sumă alocată de C.J.Mureș prin
H.C.J. nr.26/2019
Sume alocate de A.J.F.P.Mureș prin
deciziile nr.6275/2019 și
nr.7158/2019
Sumă alocată de C.J.Mureș prin
H.C.J. nr.26/2019
Sumă alocată de C.J.Mureș prin
H.C.J. nr.26/2019

1.876.000
1.876.000

2. Venituri proprii
Secţiunea

Sec. de
func.

Capitol
03-Imp.pe venit din transferuri imobiliare
07-Impozite și taxe pe proprietate
16- Impozite și taxe mijloace de transp.
18- Alte impozite si taxe fiscale
30-Venituri din proprietate
35-Amenzi, penalitati si confiscari
36- Diverse venituri
TOTAL

Prevederi 2019
5.000
217.000
42.000
72.000
5.000
28.000
224.000
593.000

3. Alte surse
Secţiunea

Sec. de
func.

Capitol
42.02.34-ajut.înc.cu lemne
43.02.34- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finant,lucrărilor de
înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru
și carte funciară

Prevederi 2019
15.000
272.000

Obs.

287.000
75.000
4.945.000

Total sec.de funcţionare
42.02.05- Planuri și regulamente de urbanism
Sec. de
dezv.

42.02.65- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
43.02.31- Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea
proiectelor din PNDR 2014-2020-(TVA aferent proiect FEN)
48.02.04- Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala (FEADR)
Total sec.de dezvoltare
TOTAL ALTE SUSE

Total venituri din care:
Secţiunea de funcţionare
Secţiunea de dezvoltare

479.000
1.789.000
7.288.000
7.575.000
10.044.000
2.756.000
7.288.000

Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective şi secţiuni
Situaţie privind repartizarea pe secţiuni şi capitole a cheltuielilor
a) Secţiunea de funcţionare
Capitol
Titlu
10-cheltuieli de personal
51.02
Autorități publice
20-bunuri şi servicii
Total capitol
61.02

Ordine publică

65.02

Învățământ

67.02

Cultură

68.02

Asistență socială

70.02

Servicii publice

74.02

Protecția mediului

80.02

Alte acțiuni

84.02

Transporturi

Total secţiunea de funcţionare
b) Secţiunea de dezvoltare
Capitol
51.02

Autorități publice

65.02

Învățământ

66.02

Sănătate

20-bunuri şi servicii

Suma
883.000
282.000
1.165.000
113.000

Total capitol
20-bunuri şi servicii
57-asistenţă socială
Total capitol
20-bunuri şi servicii
59-alte cheltuieli
Total capitol
10- cheltuieli de personal
57-asistenţă socială
59-alte cheltuieli
Total capitol
20-bunuri şi servicii
Total capitol
20-bunuri şi servicii
Total capitol
20-bunuri şi servicii
Total capitol
20-bunuri şi servicii
Total capitol

113.000
98.000
15.000
113.000
42.000
10.000
52.000
114.000
295.000
33.000
442.000
446.000
446.000
92.000
92.000
8.000
8.000
173.000
173.000
2.604.000

Titlu
71-cheltuieli de capital
Total capitol
71-cheltuieli de capital
Total capitol
71-cheltuieli de capital

Suma
70.000
70.000
1.072.000
1.072.000
340.000

67.02

Cultură

70.02

Servicii publice

84.02

Transporturi

Total capitol
58-proiecte din F.E.N.
71-cheltuieli de capital
Total capitol
71-cheltuieli de capital
Total capitol
71-cheltuieli de capital
Total capitol

Total secţiunea de dezvoltare
Total cheltuieli din care:
Secţiunea de funcţionare
Secţiunea de dezvoltare

Venituri şi cheltuieli pe secţiuni

340.000
3.050.000
100.000
3.150.000
97.000
97.000
3.582.000
3.582.000
8.311.000
10.915.000
2.604.000
8.311.000

Venituri şi cheltuieli pe secţiuni
1. Secţiunea de funcţionare
Venituri –
2.756.000 lei
Cheltuieli – 2.604.000 lei
Excedent – 152.000 lei
Excedentul de 152.000 lei al secţiunii de funcţionare va fi utilizat pentru vărsăminte
din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi va fi prevăzut la
capitolul 37.02.03 al secţiunii de funcţionare cu semnul minus.
2. Secţiunea de dezvoltare
Venituri –
7.288.000 lei
Cheltuieli – 8.311.000 lei
Deficit –
421.000 lei
Deficitul de 1.023.000 lei al secţiunii de dezvoltare se acoperă astfel:
- 152.000 lei din excedentul secţiunii de funcţionare, suma de va fi prevăzut la capitolul
37.02.04 al secţiunii de dezvoltare cu semnul plus.
- 871.000 lei din excedentul bugetului local din anul precedent.

Primar,
Huza Grigore

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ŞINCAI
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2019

Având în vedere:
-Iniţiativa Primarului comunei Şincai, exprimata in expunerea de motive;
- Deciziile Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.
6275/2019, nr. 6276/2019 nr. 7158/2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2019 privind privind
repartizarea, pe anul 2019, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al
Romaniei în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019;
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
- 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;
- articolele 5, 19, 20, 39 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Comunei Şincai pentru anul 2019 se încadrează în prevederile legale în
vigoare.

Contabil,
Dan Cristian ONAC

