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HOTARAREA NR. 40 DIN 28.08.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 
          Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă extraordinara la data 28.08.2020; 

          Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 5002/21.08.2020 precum 

si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 5035/21.08.2020   privind rectificarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 precum si adresa primita de la D.G.R.F.P. 

Brasov nr. 8299/20.08.2020 inregistrata la comuna Sinca sub nr. 5001/21.08.2020 prin care in 

conformitate cu O.U.G. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, adresa  M.F.P. nr 

474686/20.08.2020 si Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Brasov nr 3763/20.08.2020 in 

conformuitate cu care sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate bugetelor 

locale au fost modificate; 

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

         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, 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. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2020, conform anexei 

nr. 2 la prezenta hotarâre. 

Art.3. Primarul comunei Şinca prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărari. 

 

 

                         
                     PRESEDINTE DE SEDINTA                       SECRETAR GENERAL 
                             POPIONE IOSIF                                    GALEA CRINA MARIA 
 
 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru 11 consilieri prezenţi din totalul de 12 

   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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