ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Nr. 18 / 05.05.2020
PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă extraordinara la data 29.05.2020;
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 2529 / 05.05.2020 precum si
raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 2530 / 05.05.2020 privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 precum si adresa primita de la D.G.R.F.P.
Brasov nr. 4367/27.04.2020 inregistrata la comuna Sinca sub nr. 2423/28.04.2020 prin care in
conformitate cu O.U.G. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 au fost
modificate sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale;
In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020, a
prevederilor art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, O.U.G. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 si
H.C.L. Sinca nr. 10 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimarile
pentru anii 2021-2023;
In temeiul prevederilor 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şinca pe
anul 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Primarul comunei Şinca prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărari.
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ROMÂNIA
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Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
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Nr. 2529 / 05.05.2020
REFERAT DE APROBARE

Tinand cont de prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si complectarile ulterioare, legea privind bugetul de stat pe anul 2020, nr.
5/06.01.2020 si H.C.L. Sinca nr. 10 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
si estimarile pentru anii 2021-2023 si vazand adresa la D.G.R.F.P. Brasov nr. 4367/27.04.2020
inregistrata la comuna Sinca sub nr. 2423/28.04.2020 prin care in conformitate cu O.U.G. 50/2020
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 au fost modificate sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale –suma de 75 mii lei din
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale–cod indicator 11.02.06, sume allocate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale-cod indicator 04.02.01 suma de -1, sume
allocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale–cod indicator
04.02.04 suma de -60 si prin care se solicita rectificarea bugetului la nivelul unitatii administrative
teritoriale.
Analizand cele mentionate mai sus initiez un proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2020 si il propun spre fundamentare biroului financiar contabil pentru a
putea fi discutat si aprobat in sedinta ordinara a consiliului local sinca din luna mai 2020.
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ROMÂNIA
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Nr. 2530 / 05.05.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local peanul 2020

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 2529/05.05.2020 al primarului comunei Sinca,
adresa adresa la D.G.R.F.P. Brasov nr. 4367/27.04.2020 inregistrata la comuna Sinca sub nr.
2423/28.04.2020 prin care in conformitate cu O.U.G. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020 au fost modificate sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale.

Birou financiar-contabil,

Anexa nr. 1 la Proiect de hotărâre

-mii leiNr.
crt.

Cod articol

1.
2.
3.

0102
040201
040204

4.

110206

5.

5002

6.
7.
8.
9.
10.

65.02.04.01
2002
200530
200402
200404

Denumire articol

Buget
initial

Influenta
+/-

VENITURI
6.617,26
0,00
Cote defalcate din i/v.
753,00
-1,00
Sume alocate din cote
defalcate din imp./venit
pentru echilibrare
1.668,00
-60,00
Sume defalcate din TVA
ptr. echilibrare..
690,00
75,00
CHELTUIELI
TOTAL CHELTUIELI
7.993,26
14,00
CAP. 6502.04.01 - Invatamant secundar inferior
160,00
14,00
Reparatii curente
0,00
5,00
Alte obiecte de inventar
0,00
1,00
Materiale sanitare
0,00
5,00
Dezinfectanti
0,00
3,00
TOTAL VENITURI

PRIMAR,
BÂRLEZ VICTOR

Influenta
trim II

Buget
rectificat

14,00
-1,00

6.631,26
752,00

-60,00

1.608,00

75,00

765,00

14,00

8.038,26

14,00
5,00
1,00
5,00
3,00,

174,00
5,00
1,00
5,00
3,00
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