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HOTARAREA NR. 2 DIN 07.01.2021
HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe anul 2020
Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă extraordinara la data 07.01.2021;
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 79478/24.12.2020 si
raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 7950/28.12.2020 prin care se propune
validarea Dispozitiei nr. 333 / 21.12.2020 de rectificare a bugetului local pe anul 2020;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca;
Avand in vedere:
-Adresa nr. 13099/21.12.2020 transmisă de către D.G.R.F.P. Brasov privind suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul
2020 - cod indicator 11.02.06, in trimestrul IV a.c. cu suma de 230 mii lei, destinata pentru
finantarea cheltuielilor de functionare pana la sfarsitul anului 2020,
-Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020,
-H.C.L. Sinca nr. 10 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimarile
pentru anii 2021-2023,
-Hotararea Guvernului nr. 1100 / 2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
Tinand cont de prevederile, art. 82. din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare si de Dispozitia primarului nr. 333 / 21.12.2020
de rectificare a bugetului local pe anul 2020.
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 validarea Dispozitiei nr. 333 / 21.12.2020 de rectificare a bugetului local pe anul
2020 conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sinca prin Biroul
financiar - contabil .
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Prezentahotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din totalul de 13
Prezenta s-a difuzat:
1 ex. InstitutiaPrefect
ului Brasov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate.
1 ex. D.G.R.F.P. Brasov.;
1 ex. Trezoreria Fagaras;
1 ex. Birou financiar contabil.;

