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. 57/28.12.2020
PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe anul 2020
Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă ____________ la data _____________;
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;
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 .
INIŢIATOR
PRIMAR
BARLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL
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ROMÂNIA
COMUNA SINCA
JUDEŢUL BRASOV
NR. 7950/28.12.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 333 / 21.12.2020 DE RECTIFICARE A
BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020
In conformitate cu prevederile Hotararii 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 si 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.
Potrivit prevederilor art. 82 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
prin care se specifica ca sumele aprobate prin Hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară
şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau
retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a
autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze
modificările respective.
Având în vedere cele prezentate mai sus rog validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia
nr. 333 din 21.12.2020 asa cum este redat in anexa prezentului raport:

Anexa a raportului de specialitate nr. 7950/28.12.2020
Nr. Rând

Cod indicator

Influența

1.

00.01.02

230,00

Plan rectificat
7.408,26

2.

11.02.06

230,00

1.529,00

CHELTUIELI
3.

50.02 - TOTAL

230,00

8.784,26

4.

50.02 - SF

230,00

5.118,00

5.

84.02

230,00

2.805,00

6.

20.02

230,00

260,00

Cons. asist. Bera Ion Adrian

ROMÂNIA
COMUNA SINCA
JUDEŢUL BRASOV
NR. 7947/24.12.2020
REFERAT DE APROBARE
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 333/21.12.2020 DE RECTIFICARE A
BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020

In conformitate cu prevederile Hotararii 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 si 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.
Potrivit prevederilor art. 82 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
prin care se specifica ca sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară
şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau
retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a
autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze
modificările respective.
Avand in vedere cele prezentate mai sus initiez un proiect de hotarare in acest si supun spre
dezbatere si aprobare modificarile bugetului local potrivit Dispozitiei nr. 333/21.12.2020 in prima
sedinta a consiliului local Sinca.

PRIMAR
BARLEZ VICTOR

