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HOTARAREA NR. 10 DIN 28.02.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023 
 
 
 

         Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă ordinara la data 28.02.2020; 

         Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 236/17.01.2020 si  raportul 

de specialitate al biroului financiar contabil nr. 309/20.01.2020prin care se propune aprobarea 

bugetului local pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023; 

         Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

         Tinand cont de prevederile: 

-Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, modificata, 

completata si republicată, 

-Anuntul public nr. 364/22.01.2020 prin care s-a supus spre dezbatere proiectul de hotărâre 

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 si estimarile pentru anii 

2021-2023 si a procesului verbal de afisare, 

-Dezbaterea publica din data de 03.02.2020 în care s-a dezbatut proiectul de hotărâre; 

         Avand in vedere adresa  primita de la Consiliului Judetean Brasov nr. 2686/18.02.2020, si 

adresele  primite de la Direcţia Generala Regionale a Finanţelor Publice Brasov nr. 

384/14.01.2020,  473/16.01.2020, 1546/12.02.2020 si 1547/12.02.2020  prin care se comunica 

sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

          In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat  pe anul 2020,  nr. 5/06.01.2020, a 

prevederilor art. 19, alin.1, lit. (a) si art. 58, alin. (1), lit. a) din Legea privind finantele publice 

locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile O.M.F.P.  nr. 

3751/13.12.2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea execitiului bugetar 

al anului 2019; 

          In temeiul prevederilor din art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a), art. 139, alin. 

3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 si   art.198, alin.1 si alin. 2 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şinca pe anul 2020, conform 

anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare si estimarile bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anii 2021-2023. 
Art.2.  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020,  conform anexei nr.2, parte 

integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al anului 2019, în 

sumă de 1.376,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare conform anexei 

nr.3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4.Primarul comunei Şinca prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărari. 

 

 
 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL 
                           GOILA DANIEL                                  GALEA CRINA MARIA 
 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 

Prezenta s-a difuzat:    
- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  

- 1 ex. D.G.R.F.P. Brasov.; 

- 1 ex. Trezoreria  Fagaras; 

- 1 ex. birou financiar contabil.; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
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