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Proiect de hotărâre  
privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.71/2020 privind modificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020  
 

Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 Având în vedere: 

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; 
- Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.71/2020 privind modificarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2020; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2020; 
- Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 16587/2020; 
Ținând cont de prevederile: 

 - art.49, alin.(5); art.50, alin.(2), lit.”b”; 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; 
             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 validează Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr.71/2020 privind 
modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2020. 
 Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
compartimentul financiar contabil al Comunei Şincai. 
 
 

                                                                           PRIMAR, 
               Grigore Huza 
 
 
 
 
        Avizat pentru legalitate, 
             Secretar General, 
         Suciu  Ludovica Emilia     
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului 
Comunei Șincai nr. 71/2019 privind modificarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020    
 
Modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Șincai pe anul 2020 prin Dispoziției Primarului Comunei Șincai 
nr.71/2020 
 

Prin  OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea Bugetului de 
Stat pe anul 2020 au fost suplimentate sumele repartizate bugetului 
local al Comunei Sincai la capitolul 11.02.02- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
sectoarelor Municipiului Bucureşti cu 47.000 ron. 

Având în vedere cele de mai sus, prin Dispoziția  primarului 
Comunei Sincai nr.71/2020 privind modificarea  Bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Comunei Şincai pe anul 2020 sumele aprobate au fost 
repartizate astfel: 

1.La partea de venituri a bugetului local: 
- au fost majorate cu 47.000 ron prevederile bugetare la 

capitolul 11.02.02- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului 
Bucureşti; 
 
 
  Ordonator de credite,  
             Primar,      
          Grigore HUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei 
Șincai nr.71/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Șincai pe anul 2020   
 
 

Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei 

Șincai nr.71/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Șincai pe anul 2020 propus spre aprobare Consiliului Local Şincai a 

fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului de 

stat nr. 5/2020, şi a prevederilor legale în vigoare. 

Drept urmare se acordă aviz favorabil. 

 
 
   
                     Contabil, 
                                            Dan-Cristian ONAC 
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